
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการวจิยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาผลการพฒันาการอ่านการเขียนค าท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัโดยใช ้                       

แบบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนแบบเชิงพฤติกรรมส าหรับเด็กเรียนรู้ชา้ ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1และ2 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเด็กเรียนรู้ชา้หรือเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
1.1  ความหมายของเด็กเรียนรู้ชา้หรือเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
1.2  สาเหตุของเด็กเรียนรู้ชา้หรือเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
1.3  ประเภทของเด็กเรียนรู้ชา้หรือเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
1.4  ลกัษณะของเด็กเรียนรู้ชา้หรือเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 

 1.5  พฤติกรรมเส่ียงท่ีจะมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านการเขียน 
1.6  ปัญหาทางดา้นสมาธิและความสนใจเด็กเรียนรู้ชา้หรือเด็กท่ีมีปัญหาทาง 
       การเรียนรู้ 
1.7  วธีิสอนเด็กเรียนรู้ชา้หรือเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
1.8  ขอ้ควรตระหนกัส าหรับการสอนเด็กเรียนรู้ชา้หรือเด็กท่ีมีปัญหาทาง 
       การเรียนรู้ 
1.9  หลกัการสอนเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้                         

2. แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1  ทฤษฎีการเรียนรู้จากการฝึกฝนของ Thorndike 
2.2  ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการกระท า  ของ John Dewey 
2.3  ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Difference) 
2.4  ความพร้อม (Readiness) 
2.5  ความตอ้งการ (Need) 
2.6  การจูงใจ (Motivation) 
2.7  การเสริมแรง (Reinforcement) 
2.8  เจตคติ (Attitude) 
2.9  ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) 
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2.10  หลกัการเสริมแรงทางบวกอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                3. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งการอ่าน 

3.1   ความส าคญัของการอ่าน 
3.2   ความหมายของการอ่าน 
3.3   จุดมุ่งหมายในการอ่าน 
3.4   การสอนอ่าน 
3.5   องคป์ระกอบส าคญัในการสอนภาษาหรือการอ่าน   
3.6   ลกัษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน 
3.7   การสอนอ่านส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

  4.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งการเขียน 
4.1  ความส าคญัของการเขียนค า 
4.2  ความหมายของการเขียนค า 
4.3  ปัญหาการเขียนค า 
4.4  การสอนเขียนสะกดค า 
4.5  กิจกรรมการสอนเขียนสะกดค า 

 5.  แบบฝึกทกัษะ 
5.1  ความหมายและความส าคญัของแบบฝึกทกัษะ 
5.2  ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ 
5.3  ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะท่ีดี 
5.4  หลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะ 
5.5  หลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบฝึกทกัษะ 

6.   แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)   
     7.   แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP)  

 8. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัเด็กทีม่ปัีญหาทางการเรียนรู้ 
 ความหมายของเด็กทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ซ่ึงมีความหมายตรงกบัภาษาองักฤษ Learning Disabilities  
ใชช่ื้อยอ่วา่ LD ในท่ีน้ีจะน าเสนอค าจ ากดัความท่ีนกัจิตวิทยาและนกัวชิาการศึกษาหลายท่านนิยาม
ใชก้นัอยูท่ ัว่ไป ดงัต่อไปน้ี 
 ศนัสนีย ์ ฉตัรคุปต ์(2544 ) ไดใ้หค้วามหมายของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้วา่ หมายถึง 
เด็กท่ีไม่สามารถจะบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง ๆ ท่ีมีศกัยภาพแต่ปัญหานั้นไม่ไดเ้กิดมาจาก
สาเหตุทางร่างกาย เช่นปัญหาทางการมองเห็นหรือปัญหาทางการไดย้นิ เด็กกลุ่มน้ีจะมีกระบวน 
การเรียนรู้ท่ีบกพร่องจะมีความยากล าบากในการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ การพดู การส่ือสาร  
การใชภ้าษา และการใชก้ลา้มเน้ือเคล่ือนไหว 
 อุบล  เล่นวารี (2545, หนา้ 13)  ไดใ้หค้วามหมายของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้วา่ 
หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องในทางจิตวทิยา ท าใหเ้ด็กมีปัญหาในการใชภ้าษาทั้งในการฟัง  
การอ่าน การพดู การเขียน และการสะกดค า หรือมีปัญหาในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ปัญหา
ดงักล่าวมิไดมี้สาเหตุมาจากความบกพร่องทางร่างกาย แขน ขา ล าตวั สายตา การไดย้นิ ระดบั
สติปัญญา อารมณ์ และสภาพแวดลอ้มตวัเด็ก 

ผดุง อารยะวญิญู (2546, หนา้ 115) ไดใ้หค้วามหมายของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
(Learning Disabilities) วา่ หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องในขบวนการทางจิตวทิยา ท าใหเ้ด็ก 
มีปัญหาทางการใชภ้าษา ทั้งในการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน และการสะกดค า หรือมีปัญหา 
ในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ปัญหาดงักล่าวมิไดมี้สาเหตุมาจากความบกพร่องทางร่างกาย           
แขนขา ล าตวั สายตา การไดย้นิ ระดบัสติปัญญา อารมณ์ และสภาพแวดลอ้มตวันกัเรียน 
 วนิดัดา  ปิยะศิลป์ (2552,หนา้ 10) ไดใ้หค้วามหมายวา่ เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  
มีความบกพร่องดา้นการเรียน หมายถึง กลุ่มโรคท่ีเกิดจากความผดิปกติในการท างานของสมอง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ ท าใหมี้ปัญหาในการอ่านหนงัสือ สะกดค า หรือเขียนหนงัสือ 
หรือค านวณ เรียนรู้ตามวธีิการไม่ไดโ้ดยท่ีอาจท าไม่ไดเ้ลยหรือท าไดบา้ง ความสามารถต ่ากวา่ 
เด็กอ่ืนท่ีฉลาดเท่ากบั 2 ชั้นเรียน เรียนรู้ชา้ทั้งท่ีฉลาด สติปัญญาปกติ  มกัพบร่วมกบัผูมี้ประวติั 
พดูชา้ พดูไม่ชดัในวยัเด็ก 
 สรุปไดว้า่  เน่ืองจากลกัษณะท่ีบกพร่องของเด็กท่ีมีปัญหาการเรียนรู้มาจากหลายสาเหตุ  
จึงมีความยากล าบากในการจ าแนกเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ การใหค้  าจ  ากดัความของเด็กท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ จึงแตกต่างกนัไปดว้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่ผูใ้หค้  าจ  ากดัความยดึแนวคิดใด  
อีกทั้งปัจจุบนัการใหค้วามหมายของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ก็พยายามท่ีจะใหค้  าจ  ากดัความ 
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ท่ีมีความครอบคลุมลกัษณะปัญหาท่ีหลากหลายของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ อยา่งไรก็ตาม      
ค  าจ  ากดัความขา้งตน้ นบัเป็นค าจ ากดัความท่ีไดรั้บการยอมรับกนัอยูโ่ดยทัว่ไป 
 การศึกษาคร้ังน้ี ความหมายของการมีปัญหาทางการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่ง มีค าจ  ากดั
ความยดึแนวคิดผดุง อารยะวิญญู และกลุ่มตวัอยา่งไดผ้า่นการคดักรองมาแลว้ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีภาวะเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้น      
การเขียนเป็นล าดบัแรกท่ีควรไดรั้บการแกไ้ข 
 สาเหตุของปัญหาทางการเรียนรู้ 
 ปัญหาทางการเรียนรู้ มีสาเหตุดว้ยกนัหลายประการ ผดุง  อารยะวญิญู (2544, หนา้ 8 - 9)  
ไดจ้  าแนกสาเหตุของปัญหาในการเรียนรู้ไวด้งัต่อไปน้ี 

1.  การไดรั้บบาดเจบ็ทางสมอง  
บุคลากรทางการแพทยท่ี์ศึกษาเก่ียวกบัเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ หลายประเทศ 

เช่ือวา่ สาเหตุท่ีท าใหเ้ด็กเหล่าน้ีไม่สามารถเรียนรู้ไดดี้นั้น เน่ืองจากการไดรั้บบาดเจบ็ทางสมอง 
(Brain Damage) อาจเป็นการไดรั้บบาดเจบ็ก่อนคลอด ระหวา่งคลอด หรือหลงัคลอดก็ได ้ 
การบาดเจบ็น้ีท าใหร้ะบบประสาทส่วนกลางไม่สามารถท างานไดเ้ตม็ท่ี อยา่งไรก็ตามการไดรั้บ 
บาดเจบ็อาจไม่รุนแรงนกั (Minimal Brain Dysfunction) สมองและระบบประสาท ส่วนกลาง ยงั
ท างานไดดี้เป็นส่วนมาก มีบางส่วนเท่านั้นท่ีบกพร่องไปบา้ง ท าใหเ้ด็กมีปัญหาในการรับรู้ ซ่ึง
ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

2. กรรมพนัธ์ุ   
     ปัญหาทางการเรียนรู้บางอยา่งถ่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุได ้เห็นไดจ้ากการศึกษาเป็น 

รายกรณีพบวา่ เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้บางคน อาจมีพี่นอ้งท่ีเกิดจากทอ้งเดียวกนั มีปัญหา 
ทางการเรียนรู้เช่นกนั พอ่แม่หรือญาติใกลชิ้ดมีปัญหาทางการเรียนรู้เช่นกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ปัญหาในการอ่าน การเขียน และการเขา้ใจภาษา  

3. ส่ิงแวดลอ้ม 
     หมายถึงสาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่การไดรั้บบาดเจบ็ทางสมอง และกรรมพนัธ์ุ เป็นส่ิงเกิดกบั 

เด็กภายหลงัการคลอด เม่ือเด็กเจริญเติบโตข้ึนมาในสภาพแวดลอ้มท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงเช่น การท่ี 
เด็กมีพฒันาการทางร่างกายล่าชา้ดว้ยสาเหตุบางประการ หรือการท่ีร่างกายไดรั้บสารบางประการ  
อนัเน่ืองจากสภาพมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม การขาดสารอาหารในวยัทารกและในวยัเด็กการสอน 
ท่ีไม่มีประสิทธิภาพของครู  ตลอดจนการขาดโอกาสในการศึกษา เป็นตน้ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ี   
อาจท าใหส้ภาพการเรียนรู้ของเด็กมีปัญหามากข้ึน   
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 การวจิยัไดพ้ยายามหาสาเหตุท่ีชดัเจน โดยหลงัวา่ในอนาคตจะป้องกนัและอาจจะช่วย
วนิิจฉยัปัญหาทางการเรียนรู้ไดอ้ยา่งแม่นย  า ปัจจุบนัทฤษฏีท่ีไดรั้บการยอมรับโดยส่วนใหญ่ คือ 
ปัญหาทางการเรียนรู้ มีรากฐานมาจากความผดิปกติของโครงสร้าง และการท างานของสมอง  
หรือในหลาย ๆ กรณีความผิดปกตินั้นเกิดข้ึนตั้งแต่ก่อนคลอด และมีงานวจิยัทางพนัธุกรรม 
ไดใ้หห้ลกัฐานท่ีสรุปไดว้า่ ปัญหาทางการเรียนรู้โดยเฉพาะปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน 
และปัญหาทางดา้นคณิตศาสตร์นั้น อาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
(ศนัสนีย ์ ฉตัรคุปต,์ 2544, หนา้ 10 - 11) 
 เบญจพร  ปัญญายง (2543, หนา้ 13) กล่าวไวว้า่ ปัญหาทางการเรียนรู้อาจจะมีสาเหตุมาจาก
สมองท างานผดิปกติ โดยมีรายงานวจิยัสนบัสนุนดงัน้ี 

1.  พยาธิสภาพของสมอง การศึกษาเด็กท่ีมีบาดแผลทางสมอง เช่น คลอดก่อนก าหนด  
ตวัเหลืองหลงัคลอด แต่มีสติปัญญาปกติ พบวา่มีปัญหาการอ่านร่วมดว้ย 

2.  ความผดิปกติของสมองซีกซา้ย โดยปกติสมองซีกซา้ยจะควบคุมการแสดงออก 
ทางดา้นภาษา และสมองซีกซา้ยจะมีขนาดโตกวา่ซีกขวา แต่เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้สมองซีก
ซา้ยและซีกขวามีขนาดเท่ากนั และมีความผดิปกติอ่ืน ๆ มีสมองซีกซา้ยดว้ย 

3.  ความผดิปกติของคล่ืนสมอง เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้จะมีคล่ืนอลัฟาท่ีสมอง 
ซีกซา้ยมากกวา่เด็กปกติ 

4.  กรรมพนัธ์ุ เด็กท่ีมีปัญหาการอ่าน บางรายมีความผดิปกติของโคโมโซมคู่ท่ี 15  
และสมาชิกของครอบครัวเคยเป็นเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้โดยท่ีพอ่แม่มกัเล่าวา่เม่ือตอนเด็ก ๆ 
ตนเคยมีลกัษณะคลา้ยกนั 

5.  พฒันาการล่าชา้ เดิมเช่ือวา่เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้มีผลมาจากพฒันาการล่าชา้  
แต่ปัจจุบนัไม่เช่ือเช่นนั้น เพราะเม่ือโตข้ึนเด็กไม่ไดห้ายจากโรคน้ี 

จะเห็นไดว้า่ ปัญหาทางการเรียนรู้มีสาเหตุมาจากการไดรั้บบาดเจบ็ทางสมองก่อนคลอด  
ระหวา่งคลอด และหลงัคลอด ซ่ึงจะเกิดความผดิปกติกบัสมองซีกซา้ยท่ีควบคุมการแสดงออก
ทางดา้นภาษา กรรมพนัธ์ุและส่ิงแวดลอ้มท่ีท าใหส้ภาพปัญหารุนแรงข้ึน ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่ม
ตวัอยา่งมีสาเหตุมาจากกรรมพนัธ์ุ  2 คน และสาเหตุจากส่ิงแวดลอ้ม 1 คน 
 ประเภทของเด็กเรียนช้าหรือเด็กทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 ศนัสนีย ์ ฉตัรคุปต ์(2544, หนา้ 25) ไดก้ล่าววา่ DSMIV (The Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorder) ไดร้ะบุประเภทของปัญหาในการเรียนรู้ ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. ปัญหาดา้นการอ่าน (Reading Disorder) 
2. ปัญหาดา้นการเขียน (Disorder of Written Expression) 
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3. ปัญหาดา้นคณิตศาสตร์ (Mathematics Disorder) 
4. ความสามารถท่ีไม่เฉพาะเจาะจง (Learning Disorder Not Otherwise Specified) 

เบญจพร  ปัญญายง (2543, หนา้ 4) แบ่งประเภทของเด็กท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ ดงัน้ี 
1. ปัญหาดา้นการเขียนและการสะกดค า 
2. ปัญหาดา้นการอ่าน 
3. ปัญหาดา้นการค านวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ 
4. ปัญหาหลาย ๆ ดา้นร่วมกนั 

จากค ากล่าวขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ ปัญหาทางการเรียนรู้มีหลายประเภท ไดแ้ก่ ความ 
บกพร่องทางดา้นการอ่าน การเขียน การสะกดค า ทกัษะการคิดค านวณ และดา้นอ่ืนรวมกนั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้ลือกประเภทปัญหาดา้นการเขียน (Disorder 
of Written Expression) ซ่ึงเป็นปัญหามากท่ีสุด 
 ลกัษณะของเด็กเรียนช้าหรือเด็กทีม่ีปัญหาการเรียนรู้ 
 ศรียา  นิยมธรรม (2540, หนา้ 41-42) กล่าวถึงลกัษณะของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้วา่
เม่ือจดักลุ่มลกัษณะรวม ๆ ของปัญหาทางการเรียนรู้อาจมองไดใ้น 4 ดา้นใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

1. ดา้นพุทธิพิสัย หรือการรู้คิด (Cognitive) เช่น การคิดและการแกปั้ญหา 
2. ดา้นภาษา (Language) ไดแ้ก่ การพดู การฟัง การอ่าน การเขียน 
3. ดา้นกลไกการเคล่ือนไหว (Motor) เช่น การประสานงานกนัของอวยัวะต่าง ๆ 

ในร่างกาย 
4. ดา้นสังคม (Social) เช่น ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน ๆ  

ผดุง  อารยะวญิญู (2544, หนา้ 4 - 5) กล่าววา่ เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ อาจมีลกัษณะ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. มีปัญหาทางดา้นการพดู 
2. มีปัญหาทางการส่ือสาร 
3. มีปัญหาในการเรียนวชิาทกัษะ 
4. มีปัญหาในการสร้างแนวความคิดรวบยอด 
5. มีการทดสอบผลการเรียนให้ผลไม่แน่นอน 
6. มีปัญหาทางการรับรู้ 
7. มีปัญหาทางการเคล่ือนไหว 
8. มีอารมณ์ไม่คงท่ี บางคร้ังก็ระเบิดอารมณ์ใส่ผูอ่ื้น ความผิดหวงัเล็ก ๆ นอ้ย ๆ  

                           อาจท าให้เสียอารมณ์อยา่งรุนแรงได ้
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9. โยกตวั หรือผงกศีรษะบ่อย ๆ  
10. ลกัษณะการนอนไม่คงท่ี บางคร้ังไม่หลบั ไม่เป็นเวลาท่ีแน่นอน 
11. มีพฒันาการทางร่างกายไม่คงท่ี 
12. มีพฤติกรรมไม่คงเส้นคงวา 
13. เสียสมาธิง่าย 
14. แสดงพฤติกรรมแปลก ๆ  
15. มีปัญหาในการสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อน 

นอกจากน้ี ยงัมีงานวิจยัหลายช้ินท่ีใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
ท าใหเ้รามีความเขา้ใจเก่ียวกบัเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้มากข้ึน ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี 

1. เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่พบในระดบัชั้นประถมศึกษา คิดเป็น 
ร้อยละ 75 ของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ทั้งหมดท่ีคดัแยกได ้

2.  เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้เป็นชายมากกวา่หญิง ในอตัรา 3 ต่อ 1 
3.  เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้มีระดบัสติปัญญาเฉล่ียประมาณ 94 - 98 
4.  เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ในขั้นรุนแรงจะตรวจพบในระดบัชั้น 

ประถมศึกษาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 - 4 
5.  เม่ือเด็กโตข้ึนและเล่ือนชั้นเรียนสูงข้ึน ปัญหาทางการเรียนรู้ลดลง 
6.  เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ทางภาษา (การฟัง พดู อ่าน เขียน) มีจ  านวนมากกวา่ 

เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
7.  เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้จ านวนมากท่ีเคยสอบตกและเรียนซ ้ าชั้น 
8.  เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ส่วนหน่ึง ประมาณร้อยละ 15 มีปัญหาทางพฤติกรรม 
9.  มีความแตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัระหวา่งผลสัมฤทธ์ิและความสามารถท่ีแทจ้ริงกล่าว 

คือหากมีการวดัระดบัสติปัญญา (IQ) ของเด็กแลว้จะพบวา่ระดบัสติปัญญาค่อยขา้งสูง หรือสูงกวา่
ระดบัสติปัญญาของเด็กท่ีมีปัญหาทางสติปัญญา แต่ผลการทดสอบทางดา้นวชิาการไดค้ะแนน 
ต ่ามาก ซ่ึงความเป็นจริงแลว้เด็กน่าจะไดค้ะแนนสูงกวา่น้ี จึงไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัของครู 

10.  เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้บางคนมีปัญหาเก่ียวกบัสมาธิ อาจเสียสมาธิง่าย  
หนัเหความสนใจสู่ภายนอกหอ้งเรียนเสมอ 

11. เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้บางคนมีปัญหาในการจดัระเบียบการท างาน  
บางคนจึงท างานไม่ส าเร็จตามท่ีครูมอบหมาย ลืมปากกา ดินสอ หรือวสัดุในการเรียน หรือมา
โรงเรียนสายบ่อย ๆ  เป็นตน้ 

12.  มีปัญหาในการคดัลอกตวัอกัษรทางคณิตศาสตร์ หรือรูปทรงอ่ืน ๆ  
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จากตวัอยา่งลงสู่สมุดแบบฝึกหดั เรียงตวัอกัษรกลบัหลงั 
 ผดุง  อาระวญิญู (2542, หนา้ 303) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้น 
การเขียน โดยสังเกตพฤติกรรมของเด็กท่ีแสดงออก คือ 

1. เขียนหนงัสือหรือวาดภาพกลบัหลงั 
2. เขียนหนงัสือไม่ไดใ้จความหรือเขียนดว้ยลายมือท่ีอ่านไม่ออก 
3. ใชค้  าไม่เหมาะสม 
4. ไม่เขา้ใจค าสั่ง 
5. มีอารมณ์ไม่มัน่คง 
6. มีช่วงความสนใจไม่ค่อยได ้
7. ลืมง่าย จ าอะไรไม่ค่อยได ้
8. ล าดบัเหตุการณ์ไม่ได ้
9. มีความรู้ทัว่ไปอยูใ่นระดบัปัญญาของตน 
10. มีผลการเรียนท่ีต ่ากวา่ความสามารถท่ีแทจ้ริง 

เบญจพร  ปัญญายง (2543, หนา้ 5) กล่าวถึงลกัษณะปัญหาทางดา้นการเขียนท่ีเด็ก 
จะแสดงลกัษณะต่าง ๆ ออกมา ดงัน้ี 

1. การเขียนพยญัชนะเด็กจะลากเส้นวน ๆ ไม่รู้วา่จะมว้นหวัเขา้ใน 
หรือออกนอก ขีด วนซ ้ า ๆ  

2. เรียงล าดบัอกัษรผดิ เช่น สถิติ เป็น สถิติ 
3. เขียนพยญัชนะหรือตวัเลขสลบักนั เช่น ม-น , ภ-ถ , ด-ค , b-d , p-q ,6-9 
4. เขียนพยญัชนะ ก-ฮ ไม่ได ้แต่บอกเขียนเป็นตวั ๆ ได ้
5. เขียนพยญัชนะกลบักนัคลา้ยมองจากกระจกเงา 
6. เขียนค าตามตวัสะกด เช่น บอริกาน (บริการ) 
7. สะกดผดิโดยเฉพาะค าพอ้งเสียง ค าสะกดแม่เดียวกนั ตวัการันต ์เช่น อนัตราย  

บดบาด (บทบาท) ต่วยทาน (ตรวจทาน) แพด (แพทย)์ เป็นตน้ 
8. เขียนหนงัสือ ลอกโจทยจ์ากกระดานชา้เพราะกลวัสะกดผดิ 
9. เขียนไม่ตรงบรรทดั เขียนต ่าหรือเหนือเส้น ขนาดตวัอกัษรไม่เท่ากนั ไม่เวน้ขอบ  

ไม่เวน้ช่องไฟ 
10. จบัดินสอหรือจบัปากกาแน่นมาก 
11. ลบบ่อย ๆ เขียนทบัค าเดิมหลายคร้ัง เขียนหนงัสือโต 
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 อรัญญา  เช้ือทอง (2546, หนา้ 13) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการเขียน 
ไวว้า่ เด็กท่ีมีปัญหาดา้นการเขียนอาจมีสาเหตุมาจากปัญหาใน 3 ลกัษณะคือ 

1. การประสานสัมพนัธ์ระหวา่งกลา้มเน้ือมือ และสายตาไม่ดี จึงท าใหเ้ด็กลอก 
ตวัอกัษรและตวัเลขไม่ถูก 

2. ปัญหาของการจ าส่ิงท่ีมองเห็น จึงท าใหเ้ด็กจ าค าท่ีเห็นไม่ได ้
3. ปัญหาในการท างานเขา้ใจกฎเกณฑแ์ละความสัมพนัธ์ระหวา่งถอ้ยค าในประโยค  

จึงท าใหเ้ด็กมีปัญหาในการรวบรวมหรือจดัระบบความคิดเพื่อส่ือสารออกมาโดยการเขียนไม่ได ้
เด็กท่ีมีปัญหาดา้นการเขียนจะมีพฤติกรรมปรากฏอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัน้ี 

1. เขียนตวัอกัษรผดิทิศทาง กลบัซา้ย - ขวา หนา้ - หลงั บน - ล่าง 
2. เวน้ระยะตวัอกัษรหรือค าไม่ถูกตอ้ง 
3. เขียนหนงัสือไม่เป็นตวั 
4. เขียนหนงัสือรูปร่างไม่สม ่าเสมอ 
5. เขียนหนงัสือแบบท่ีปรากฏในกระจกเงา 
6. เขียนหนงัสือหลายแบบปะปนกนั 
7. จ าทกัษะพื้นฐานการเขียนไม่ได ้

พฤติกรรมเส่ียงทีจ่ะมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการเขียน 
 กรมวชิาการ (2546, หนา้ 1) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมเส่ียงท่ีจะมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
ดา้นการเขียนไวด้งัน้ี 

1. เขียนไม่เป็นตวัอกัษร เขียนอ่านไม่ออก เขียนวน ๆ ไปมา เขียนหนงัสือตวัโต 
2. เขียนไม่ตรงบรรทดั เขียนเกินบรรทดั เขียนไม่เตม็บรรทดั 
3. เขียนตวัอกัษรไม่เท่ากนั 
4. เขียนตวัอกัษรกลบัหวัหรือกลบัดา้น 
5. เขียนตวัอกัษรติดกนั ไม่เวน้ช่องไฟ 
6. เขียนผดิ เขียนลบบ่อย เขียนทบัค าเดิมหลายคร้ัง 
7. เขียนตวัอกัษรหรือวรรณยกุตต์กหล่น ไม่ตรงต าแหน่ง 
8. เขียนอกัษรในค าสลบัท่ีกนั เรียงล าดบัอกัษรผดิ 
9. เขียนประโยคง่าย ๆ ไม่ได ้
10. เขียนตามท่ีก าหนดไม่ได ้
11. เขียนเรียงล าดบัเหตุการณ์ไม่ได ้
12. เขียนบรรยายภาพ เล่าเร่ือง แสดงความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการไม่ได ้
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จะเห็นวา่ลกัษณะของเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ จะมีลกัษณะของปัญหาหลาย ๆ ดา้น
รวมกนั ทั้งทางดา้นการอ่าน การเขียนและการสะกดค า การพดู การส่ือสาร การคิดค านวณ  
และเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ การสร้างความคิดรวบยอด การรับรู้ สมาธิ อารมณ์ พฤติกรรมซ่ึงเป็น
ลกัษณะรวม ๆ ในดา้นพุทธิพิสัย ดา้นภาษา ดา้นกลไกการเคล่ือนไหว และดา้นสังคม 

กลุ่มตวัอยา่งมีปัญหาในการอ่านการเขียน เช่น อ่านไม่ออก อ่านตะกุกตะกกั อ่านผิด และ
เขียนตามเสียง ซ่ึงเสียงท่ีออกจะไม่ชดัเจน เขียนไม่มีตวัสะกด เขียนตามค าอ่าน เป็นตน้ 

ปัญหาทางด้านสมาธิและความสนใจของเด็กทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 จากการวจิยั พบวา่ เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้จะมีปัญหาทางดา้นสมาธิและความสนใจ
ร่วมดว้ยร้อยละ 41 - 80 (Delong, 1995 อา้งใน Smith Et Al., 2006) โดยปัญหาทางดา้นสมาธิและ
ความสนใจอาจแสดงออกในลกัษณะต่อไปน้ี  

1. ซุกซน ไม่อยูน่ิ่ง 
2. มีสมาธิสั้น คือช่วงความตั้งใจสั้นเม่ือเทียบกบัเด็กทัว่ ๆ ไป 
3. หุนหนัพลนัแล่น มีแนวโนม้ท่ีจะตอบค าถามหรือท าส่ิงต่าง ๆ โดยท่ีไม่ไตรตรอง 

หรือพิจารณาผลท่ีเกิดข้ึน 
4. ขาดสมาธิในส่ิงท่ีเรียน หรือแบบฝึกหดัท่ีตอ้งท า 
5. หนัเหไปสู่ส่ิงอ่ืนไดง่้าย 
6. ไม่สามารถท างานต่าง ๆ ไดส้ าเร็จ โดยจะเห็นไดจ้ากการท าแบบฝึกหดัหรืองาน 

อ่ืน ๆ คา้งไว ้
7. กระวนกระวาย ท าส่ิงต่าง ๆ อยา่งไร้เป้าหมาย 
8. รอคอยไม่เป็น ดงัเห็นวา่เม่ือใหค้อยอะไรนาน ๆ มกัทนไม่ค่อยได ้
9. ฝันกลางวนั เช่น นัง่ตาลอย 

จากลกัษณะดงักล่าวสรุปไดว้า่ เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการเขียนจะมีลกัษณะ 
ของการประสานกลา้มเน้ือมือกบัตาไม่ดี ความจ าไม่ดีไม่เขา้ใจกฎเกณฑห์รือความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ค าหรือประโยค จึงถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยการเขียนไม่ได ้และยงัอาจมีปัญหาทางดา้นสมาธิ
และความสนใจร่วมดว้ย ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง มีสมาธิสั้นร่วมดว้ย คือช่วงความตั้งใจสั้นเม่ือเทียบกบัเด็ก
ทัว่ ๆ ไป 

วธีิสอนเด็กทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้  
  การสอนเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ผูส้อนตอ้งมีความเขา้ใจในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนดงัน้ี 



17 
 

  1.  เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ส่วนใหญ่พบในระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
75 ของเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ทั้งหมดท่ีคดัแยกได ้
  2.  เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ เป็นชายมากกวา่หญิง ในอตัราส่วน 3 ต่อ 1              

 3.  เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ส่วนมากมีระดบัสติปัญญา เฉล่ียประมาณ 
ร้อยละ 94 - 98  
  4.  เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ในขั้นรุนแรงจะพบในระดบัประถมศึกษา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 4 
  5.  เม่ือเด็กโตข้ึน และเล่ือนชั้นไปเรียนในระดบัมธัยมศึกษา ปัญหาทางการเรียนรู้
จะลดลง 
  6.  เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ทางภาษา (ฟัง พดู อ่าน เขียน) มีจ  านวนมากกวา่เด็ก
ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
  7.  เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้จ านวนมากเป็นเด็กท่ีมีเคยสอบตกและเรียนซ ้ าชั้น    
  8.  เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ส่วนหน่ึง  (ประมาณร้อยละ 15)  มีปัญหาทาง
พฤติกรรม 
  9.  มีความแตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดัระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กบั
ความสามารถท่ี แทจ้ริงของเด็ก กล่าวคือ หากมีการจดัระดบัสติปัญญา (IQ) ของเด็กแลว้จะพบวา่
ระดบัสติปัญญาค่อนขา้งสูงหรือสูงกวา่ระดบัสติปัญญาของเด็กท่ีมีปัญหาทางสติปัญญา  แต่ผล   
การทดสอบทางดา้นวชิาการไดค้ะแนนต ่ามาก ซ่ึงความเป็นจริงแลว้เด็กน่าจะไดค้ะแนนสูงกวา่น้ี 
คะแนนจึงไม่เป็นไปตามความหวงัของครู 
  10.  เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้บางคน มีปัญหาเก่ียวกบัสมาธิ กล่าวคือ เด็กอาจ
เสียสมาธิง่าย หนัเหความสนใจสู่ภายนอกหอ้งเรียนเสมอ 
  11.  เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้บางคนมีปัญหาในการจดัระเบียบการท างาน เด็ก
บางคนจึงท างานไม่เสร็จตามท่ีครูมอบหมาย หรือลืมปากกา ดินสอ หรือวสัดุในการเรียน หรือมา
โรงเรียนสายบ่อย ๆ เป็นตน้ 
  12.  มีปัญหาในการคดัลอกตวัอกัษรทางคณิตศาสตร์ หรือรูปทรงอ่ืน ๆ จาก
ตวัอยา่งลงสู่สมุดแบบฝึกหดั การเขียนอกัษรกลบัหลงั (ผดุง อารยะวญิญู, 2542, หนา้ 90) 
 สรุปไดว้า่ เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้จะมีวธีิสอนท่ีแตกต่างจากเด็กปกติ ครูผูส้อนตอ้งมี
ความเช่ียวชาญเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษ ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดป้รับวธีิสอนแบบการ
สอนเชิงพฤติกรรมมาประยกุตใ์นการจดัการเรียนการสอนและไดดู้แลเอาใจใส่ ประสานกบั
ผูป้กครองและไดส้ร้างนวตักรรมท่ีเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่งจึงท าใหป้ระสบผลส าเร็จในการเรียน 
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 ข้อควรตระหนักส าหรับการสอนเด็กทีม่ีปัญหาในการเรียนรู้ 
 1.  เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ตอ้งการความช่วยเหลือจากโรงเรียนในดา้นการปรับปรุง
หลกัสูตรและวธีิสอนเก่ียวกบัการสอนวชิาทกัษะ อาจเป็นวชิาภาษาไทย  คณิตศาสตร์ หรือทั้ง         
2 อยา่ง    
 2.  ดรรชนีท่ีบ่งบอกวา่ เด็กคนใดเป็นเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียน คือ ความแตกต่างระหวา่ง
ความคาดหวงัของครู และผลงานท่ีแทจ้ริงของเด็ก และความไม่คงเส้นคงวาของผลสัมฤทธ์ิทาง      
การเรียนของเด็ก 
 3.  ครูท่ีสอนชั้นปกติมีบทบาทอยา่งมากในการช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียน เช่น  
การใหข้อ้มูลแก่ครูการศึกษาพิเศษ เพื่อใหก้ารคดัแยกและการวางแผนใหค้วามช่วยเหลือเด็กด าเนิน
ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.  วธีิสอนท่ีเหมาะสมกบัเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียน คือ 
       4.1  การสอนซ่อมเสริม ซ่ึงเป็นการสอนเพิ่มเติมในส่วนท่ีเด็กยงัขาดทกัษะอยู ่
      4.2  วธีิสอนแบบชดเชย (Compensation) เป็นการสอนในส่วนท่ีเด็กขาดไปโดยใช้
ความสามารถหรือในส่วนเด่นของเด็กเป็นการชดเชย 
 5.  การสอนซ่อมเสริมมีประโยชน์ในการสอนการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ 
 6.  ในการสอนวชิาทกัษะ ครูผูส้อนอาจช่วยเหลือเด็กไดโ้ดยการสอนพิเศษเพิ่มเติม โดย 
การแนะน าค าตอบพอเป็นแนวทาง หรือการใชแ้บบฝึกหดัท่ีมีแนวทางในการชกัจูงเด็กไปสู่ค าตอบ
ท่ีถูกตอ้ง 
 7.  ในการสอนการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งปรับเน้ือหาบา้ง 
ปรับเกณฑต่์าง ๆ ตลอดจนวิธีทดสอบเด็ก                      
 8.  เด็กท่ีมีปัญหาในการเขียน  อาจจ าเป็นตอ้งสอบปากเปล่าแทนการสอบดว้ยการเขียน                
ตอบลงในกระดาษ 
 9.  เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้บา้งอาจมีปัญหาเก่ียวกบัสมาธิ การเคล่ือนไหวหรือ
พฤติกรรมบางอยา่งดว้ยเช่นกนั 
 10.  การสอนเด็กในขอ้ 9 ควรปรับปรุงสภาพหอ้งเรียนให้เด็กปลอดจากส่ิงเร้าภายนอกให้
มากท่ีสุด 
 สรุปไดว้า่ ขอ้ควรตระหนกัส าหรับการสอนเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ นั้นครูผูส้อนตอ้ง
ค านึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล เช่นเดียวกบักลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดค้  านึงถึงความแตกต่างจะมีลีลา
ในการสอนท่ีคลา้ย ๆ กนั  
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 หลกัการสอนเด็กทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 หลกัการสอนทัว่ไปท่ีเหมาะสมกบัเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ในการสอนเด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้โดยทัว่ ๆ ไป ควรจะด าเนินการดงัน้ี  (ผดุง  อารยะวญิญู, 2546 ) 
  1.  ใหเ้วลาเด็กมากข้ึน เพื่อใหเ้ด็กมีเวลารับรู้ขอ้มูลโดยใช้สายตา เช่น ใหเ้วลาเพิ่ม
ในการดูภาพยนตร์ วดีีทศัน์ หรือแมแ้ต่การเขียนบนกระดาน 
  2.  เอกสารท่ีแจกใหเ้ด็ก หรือแมแ้ต่ขอ้สอบ จะตอ้งเป็นตวัอกัษรขนาดใหญ่กวา่
ปกติ 
  3.  ใหเ้ด็กยมืเอกสาร หรือแผน่ใสท่ีครูใชส้อนเพื่อเด็กจะไดศึ้กษาเพิ่มเติม 
  4.  ใหเ้วลามากข้ึน ในการท าแบบฝึกหดัและท าการบา้น 
  5.  มีการสรุปเร่ืองท่ีจะเรียนใหเ้ด็กฟังก่อนท่ีเด็กจะเรียนเร่ืองนั้น เม่ือครูเร่ิมสอน
จริง เด็กจะไดเ้ขา้ใจมากข้ึน 
  6.  ในการท าแบบฝึกหดัทางคณิตศาสตร์ ควรให้เด็กท าลงบนกระดาษกราฟ ทั้งน้ี
เพื่อใหเ้ด็กเขียนตวัเลข และตวัอกัษรอยูใ่นแนวเส้นบรรทดั 
  7.  มีการระบายสี หรือขีดเส้นใตใ้นหนงัสือหรือเร่ืองราวท่ีครูจะมอบให้เด็กอ่าน
ทั้งน้ีเพื่อเนน้ขอ้ความส าคญั 
  8.  ใหเ้ด็กลงมือปฏิบติัมากกวา่การฟังการสอนจากครู 
  9.  มอบงานใหท้ าคร้ังละไม่มากนกัแต่อาจมอบบ่อยข้ึน (เพื่อใหเ้ท่ากบัเด็กอ่ืน) 
  10.  อดัเทปเน้ือหาท่ีจะใหเ้ด็กเรียนแลว้เปิดใหเ้ด็กฟัง 
  11.  ใหเ้ด็กสอบในห้องท่ีเงียบสงบเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ด็กเสียสมาธิ 
  12.  ใหเ้ด็กสอบโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเคร่ืองจะบนัทึกค าตอบไดแ้ม่นย  า 
หากใหเ้ด็กระบายสีดว้ยดินสอด าลงในกระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์ เด็กอาจสับสนได ้
  13.  ทดสอบดว้ยวาจาไม่สอบดว้ยการใหเ้ด็กเขียนบรรยาย 
  14.  ใชเ้คร่ืองคิดเลขส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ 
  15.  ใช ้“Talking Dic” ส าหรับวชิาภาษาไทยหรือภาษาองักฤษนอกจากการใช ้
วธีิสอน 
 หลกัการการสอนเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ผูส้อนยงัควรค านึงถึง  
  1.  สอนจากส่ิงท่ีง่ายท่ีสุด การเร่ิมตน้ท่ีดีควรเร่ิมในระดบัท่ีต ่ากวา่ความสามารถ
ของเด็กเล็กนอ้ย ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ด็กรู้สึกวา่ตนประสบความส าเร็จในการเรียน ท าใหเ้ด็กมีก าลงัใจท่ีจะ
เรียนในระดบัท่ียากข้ึนต่อไป 
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  2.  สอนจากส่ิงท่ีเด็กคุน้เคยไปหาส่ิงท่ีไม่คุน้เคย เด็กสามารถเขา้ใจบทเรียนไดง่้าย
ถา้ครูเร่ิมตน้สอนจากส่ิงท่ีเด็กคุน้เคย จากนั้นสอนเติมในส่ิงท่ีเด็กไม่คุน้เคย 
  3.  ใหโ้อกาสเด็กเลือกเรียน เด็กควรมีโอกาสเลือกเรียนหรือเลือกท ากิจกรรมท่ี
ตนเองสนใจ 
  4.  ใหเ้ด็กมีความสุขในการเรียน เด็กท่ีมีความสุขในการเรียนจะมองตนในแง่ดี
และสามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนและครูได ้
  5.  ใชป้ระสบการณ์ตรง ครูควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง
ในเร่ืองนั้น ๆ วธีิการน้ีจะช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึน รวมถึงการให้เด็กมีโอกาสศึกษา       
หาความรู้ดว้ยตนเอง  
  6.  ส่งเสริมใหเ้ด็กเรียนรู้ตามขีดความสามารถของตน การเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพควรจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก เพราะเด็กแต่ละคนจะ     
มีความกา้วหนา้ในการเรียนไม่เหมือนกนั และใชเ้วลาเรียนในเร่ืองเดียวกนัแตกต่างกนั ดงันั้น         
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษอาจตอ้งสอนเป็นรายบุคคล สอนกลุ่ม ติวก่อนเขา้เรียน หรือไดรั้บบริการ
สอนเสริม หลงัเลิกเรียน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความพร้อมของเด็กและครูผูส้อน จ าเป็นตอ้งใชว้ธีิการสอน
หลายรูปแบบผสมผสานกนั 
  7.  ใชแ้รงเสริมอยา่งมีประสิทธิภาพ เด็กตอ้งการก าลงัใจจากครูอยา่งสม ่าเสมอ    
ค  าชมจากครูจึงเป็นส่ิงส าคญัเพียงแต่ครูพดูวา่ “ ดี  ดีมาก  ถูกตอ้ง ” หรือแมแ้ต่ให้ “ แตม้ ดาว ”     
จะช่วยใหเ้ด็กมีก าลงัใจและพยายามมากข้ึนการใหแ้รงเสริม (รางวลัและค าชมเชย) ครูจ าเป็นตอ้งให้
ในทนัที ท่ีมีพฤติกรรมท่ีตอ้งการเพื่อให้เด็กท าพฤติกรรมนั้นเพิ่มข้ึน หยดุแรงเสริมทนัทีท่ีเด็กแสดง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค ์หรือเพียงแต่น่ิงเฉย โดยไม่แสดงปฏิกิริยาใด ๆ  ก็ได ้ครูควรใหแ้รงเสริม
อยา่งสม ่าเสมอและลดแรงเสริมลงทีละนอ้ย เม่ือเด็กมีพฤติกรรมคงท่ีแลว้ครูจึงงดแรงเสริมหรือให้
แรงเสริมเป็นคร้ังคราว เพื่อใหเ้ด็กคงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคต์ลอดไป 
  8.  กระตุน้ใหเ้ด็กใชค้วามคิด ลกัษณะการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสใหเ้ด็ก ได้
ร่วมแสดงความคิดเห็น เช่น  สถานการณ์สมมุติครูอาจสร้างสถานการณ์สมมุติเพื่อให้เด็กร่วมแสดง
ความคิดเห็น  ครูใหก้ารบา้นท่ีเด็กสามารถหาค าตอบไดห้ลาย ๆ ค าตอบ วธีิถามตนเอง ครูอาจ
กระตุน้ใหเ้ด็กตั้งค  าถามเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน เช่น เร่ืองราวเก่ียวกบัอะไร โจทยถ์ามอะไร วธีิท าท า
อยา่งไร 
    9.  ใหเ้ด็กเรียนจากเพื่อนเด็กเก่ง อาจช่วยครูอธิบายบางวชิาใหเ้พื่อนฟัง หรือเพื่อน
ช่วยอธิบายเพิ่มเติมใหแ้ก่เพื่อนท่ีนัง่ใกล ้ๆ 
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  10.   แจง้ผลการเรียนใหเ้ด็กทราบโดยเร็ว ช่วงแรก ๆ เด็กจะกระตือรือร้นอยาก
ทราบค าตอบ เม่ือพบวา่เด็กตอบผดิครูควรบอกใหเ้ด็กทราบ ช่วยเหลือเด็กไดป้รับปรุงแกไ้ข และ
อธิบายเพิ่มเติมในส่ิงท่ีเด็กไม่เขา้ใจ 
  11.  ทบทวนบทเรียนบ่อย ๆ โดยใหเ้ด็กสรุปส่ิงท่ีเรียนมาแลว้ น าบทเรียนมา
ทบทวนบ่อย  ๆ ในรูปกิจกรรมอ่ืน 
  12.  สอนโดยการเนน้ย  ้า เช่ือมโยงกบัวชิาอ่ืนดว้ย เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้     
จะเรียนรู้ชา้ มกัเรียนไดห้นา้ลืมหลงั ครูอาจใชว้ธีิเช่ือมโยงบทเรียนกบัวชิาอ่ืนๆ เพื่อเนน้ย  ้า ใหเ้ด็ก
เขา้ใจบทเรียนและจ าไดแ้ม่นย  าข้ึน 
  13.  จดัห้องเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียน เด็กท่ีมีความบกพร่องดา้นการเรียนรู้มกัมี
สมาธิสั้น ร่วมดว้ย ดงันั้นหอ้งเรียนควรมีผนงักั้นทั้ง 4 ดา้น จดัห้องใหเ้ป็นระเบียบ สวยงาม และมี
เสียงรบกวนจากภายนอกนอ้ยท่ีสุด เพื่อไม่ใหเ้ด็กวอกแวกง่าย 
  14.  ใชค้  าสั่งท่ีสั้นและเขา้ใจง่าย ครูควรใชค้  าสั่งสั้น ๆ ท่ีเขา้ใจง่ายน าไปปฏิบติัได ้
  15.  มองหาจุดเด่น-จุดดอ้ยของเด็ก ส่งเสริมใหเ้ด็กแสดงความสามารถพิเศษหรือ
เป็นคนเก่งในจุดท่ีเขามีศกัยภาพ 
  16.  ใหเ้ด็กมีโอกาสแสดงความเป็นผูน้ า เพื่อใหเ้ด็กพฒันาความเป็นผูน้ า 
 สรุปไดว้า่ หลกัการสอนท่ีเหมาะสมกบัเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้นั้นมีหลกัการท่ีมีความ
แตกต่างจากเด็กปกติ จะตอ้งมีวธีิการและแตกรายละเอียดการสอนออกเป็นขั้นตอนยอ่ย ๆ 
ครูผูส้อนตอ้งเขา้ใจและหยัง่รู้ความรู้สึกของเด็กเป็นท่ีตั้ง ไม่ยดึครูเป็นหลกัในการสอน  
 ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้นน้การสอนโดยอิงประสบการณ์เดิม สอนจากง่ายไปหายาก ใหโ้อกาส
ใหเ้วลากลุ่มตวัอยา่งไดคิ้ด ไดแ้สดงออก และใหท้บทวนบ่อย ๆ สังเกตไดจ้ากการเรียนดว้ยแบบฝึก
ทกัษะและใชเ้ทคนิคการสอนให้ กลุ่มตวัอยา่งไดท้บทวนบ่อย ๆ ซ ้ า ๆ จนเกิดความช านาญ 

ในการสอนจะมีหลกัการและวธีิท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนัของเด็ก ซ่ึงมี
หลากหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ ปัญหาการรับรู้และการแสดงออกทางการเห็น การฟัง การจดัล าดบั
ขอ้มูลความเร็วของกระบวนการคิด  หลกัการท่ีใชฝึ้กเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว  

การฝึกทกัษะในการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสายตา 
  1.  อุดหู (หรือสวมหูฟัง) ขณะท่ีท่านดูโทรทศัน์ แลว้พยายามบอกใหไ้ดว้า่รายการ
ท่ีก าลงัชมมีรายละเอียดอยา่งไร 
  2.  ต่อภาพตดัต่อ 
  3.  ต่อไมบ้ล็อก 
  4.  วาดภาพ 
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  5.  ระบายสีภาพ 
  6.  หลบัตาและนึกถึงภาพเหตุการณ์บางอยา่ง 
  7.  ดูรูปภาพ น ารูปภาพไปให้พน้สายตา แลว้ใหเ้ด็กบอกวา่ไดพ้บเห็นอะไรในภาพ
บา้ง โดยละเอียด 
  8.  ฝึกจ าภาพ เช่น เอาไพ ่2 - 3 ใบ ใหเ้ด็กดู ใหจ้  าใหไ้ด ้แลว้คว  ่าไพล่ง แลว้ถามเด็ก
วา่ มีไพใ่บใดบา้ง 
  9.  มองไปรอบ ๆ แลว้มองวา่พบอะไรบา้งท่ีเป็นรูปทรงเรขาคณิต  เช่น หนา้ต่าง 
เป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
  10.  ประสมค าจากปริศนาอกัษรไขว ้
  11.  เลียนแบบการเคล่ือนไหว เช่น การเตน้ตามจงัหวะของครู หรือเพื่อน 
  12. ดูภาพร่างท่ีประกอบข้ึนดว้ยจุดมาก ๆ  พยายามทา้ทายวา่ หากลากเส้นโยง
ระหวา่งจุดแลว้จะไดภ้าพอะไรก่อนลงมือลากเส้น 
  13.  ดูภาพ แลว้บอกวา่ ภาพนั้นมีความบกพร่องอยา่งไร 
  14.  จ าแนกไพอ่อกเป็นหมวดหมู่ (4 หมู่) ตามสี ตามจ านวน 
  15.  ดูภาพววิ ทิวทศัน์ แลว้บอกโดยการช้ีวา่ เมฆ (หาดทราย หินโสโครก คล่ืน) 
  16.  แกปั้ญหาเกมเขาวงกต 
 การฝึกทกัษะในการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยการฟัง 
  1.  หลบัตา แลว้ฟังรายการโทรทศัน์ แลว้บอกวา่รายการโทรทศัน์นั้นเป็นอยา่งไร 
เก่ียวกบัอะไร 
  2.  ใชเ้วลาวา่งโดยการฟังวทิย ุแทนการดูโทรทศัน์ 
  3.   อ่านหนงัสือ โดยอ่านออกเสียง แลว้ฟังเสียงตนเอง 
  4.  นัง่น่ิง ๆ แลว้บอกวา่ในขณะนั้นไดย้นิเสียงอะไรบา้ง 
   5. ใหเ้พื่อนพดูเป็นค า ๆ หรือเป็นประโยค แลว้นกัเรียนพูดตาม อาจเปล่ียนจาก
ประโยค  เป็นตวัเลข หรือช่ือคน สัตว ์ส่ิงของ ก็ได ้
  6.  หลบัตาแลว้ฟังเสียงเพื่อนพดู แลว้บอกซิวา่เป็นเสียงใคร 
  7.  บอกช่ือวนัในหน่ึงสัปดาห์ เร่ิมจากวนัใดก่อนก็ได ้
  8.  บอกช่ือเดือนในหน่ึงปี เร่ิมเดือนใดก่อนก็ได ้
  9.  บอกช่ือวนัในหน่ึงสัปดาห์ โดยบอกยอ้นกลบั เช่น วนัศุกร์  วนัพฤหสับดี      
วนัพุธ วนัองัคาร .........เป็นตน้ 
  10.  พยายามหดัร้องเพลงใหม ่
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  11.  ฟังเพลงแลว้พยายามจ าเน้ือเพลงใหไ้ด ้
  12.  บอกช่ือตวัอกัษร 5 ตวัติดกนั เร่ิมจากตวัใดก่อนก็ได ้เช่น ม  ย   ร   ล  ว   ง      
จ  ฉ  ช  ซ เม่ือคล่องแลว้อาจเพิ่มอกัษรเป็น 6, 7, 8, ........ ตวัก็ได ้
  13.  ปฏิบติัเช่นขอ้ 12 และยอ้นกลบั เช่น   ว  ล  ร  ย  ม  ช  ซ  ฉ  จ ง  เป็นตน้ 
  14.  ปฏิบติัตามค าสั่งของเพื่อน นัน่คือ ใหเ้พื่อนสั่งท าอะไรก็ได ้แลว้ปฏิบติัตาม     
ท่ีเพื่อนสั่ง 
  15.  เปิดวทิยดุว้ยความดงัปกติ แลว้ลดความดงัลงใหเ้สียงแผว่เบา แลว้บอกวา่ 
ขอ้ความในวทิยมีุอะไรบา้ง 
 การฝึกทกัษะในการจัดล าดับข้อมูล 
  1.  บอกช่ือสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือญาติพี่นอ้ง โดยเรียงตามล าดบั
ตวัอกัษร                     
  2.  บอกช่ือ ส่ิงของภายในหอ้งโดยเรียงล าดบัตวัอกัษร 
  3.  บอกช่ือวนัในหน่ึงสัปดาห์ เร่ิมตน้จากวนัใดก็ได ้ท่ีไม่ใช่วนัอาทิตย ์หรือ       
วนัจนัทร์ แลว้บอกช่ือเรียงกลบัตามล าดบั 
  4.  บอกช่ือเดือนในหน่ึงปี เร่ิมตน้จากเดือนใดก็ไดท่ี้ไม่ใช่เดือนมกราคม แลว้          
บอกช่ือเรียงกลบัตามล าดบั 
  5.  ฟังเพลงแลว้บอกเน้ือเพลงวา่มีเน้ือร้องวา่อยา่งไร 
  6. บอกตวัอกัษร หรือสระ เร่ิมตน้ ณ ท่ีใดก็ได ้ท่ีไม่ใช่ ก.ไก่ หรือสระอะ แลว้               
บอกเรียงกลบัตามล าดบั 
  7.  ใหเ้พื่อนออกค าสั่ง แลว้ปฏิบติัตามค าสั่งของเพื่อน 
  8.  ปฏิบติัตามคู่มือการใชส่ิ้งของ เช่น วธีิใชพ้ดัลมดูดอากาศ วธีิท าความสะอาด
ตูเ้ยน็ หรือวธีิท ากบัขา้ว เป็นตน้ 
  9.  บอกทางไปโรงเรียน ไปบา้นเพื่อนหรือไปศูนยก์ารคา้ 
  10.  บอกวนัเกิดของเพื่อนไดห้ลายคน 
 การฝึกความคิดรวบยอด 
  1. ใชต้วัอกัษรท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นช่ือท่าน แลว้หาค าให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ มากได ้
โดยมีตวัอกัษรเหล่านั้นประกอบอยูใ่นค า 
  2.  เขียนค าคลอ้งจอง (ค าสัมผสั) ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
  3.  นัง่น่ิง ฟังเสียงท่ีไดย้นิแลว้บอกวา่ ไดย้นิเสียงอะไรบา้ง 
  4.  บอกค าท่ีข้ึนตน้ดว้ย บ.เช่น บาปหรือค าท่ีข้ึนตน้ดว้ยพยญัชนะอ่ืน ๆ 
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  5. ใหห้าภาพท่ีซ่อนอยู ่
  6.  ใหห้าความผดิปกติท่ีปรากฏในภาพ 
  7.  ในขณะท่ีอ่านเร่ืองเล่า หยุดอ่านแลว้พยากรณ์วา่เร่ืองจะด าเนินต่อไปอยา่งไร 
แลว้จึงอ่านต่อและตรวจสอบวา่เป็นไปตามท่ีคิดไวห้รือไม่ 
  8.  ก่อนจะไปเท่ียวสถานท่ีใดท่ีหน่ึง ใหใ้ชจิ้นตนาการล่วงหนา้วา่เราจะมองเห็น
อะไรบา้ง หนา้ตาของส่ิงนั้น ๆ เป็นอยา่งไร 
  9.  อ่านหนงัสือตลก แลว้อธิบายใหเ้พื่อนฟังวา่ เร่ืองท่ีอ่านตลกอยา่งไร 
  10.  ตอบค าถามวา่ “ถา้ .. อะไรจะเกิดข้ึน”  เช่น ถา้บา้นเราฝนไม่ตกเป็นเวลา 3 ปี 
อะไรจะเกิดข้ึน 
 การฝึกความเร็วในการคิด 
 การฝึกใหเ้ด็กคิดไดเ้ร็ว อาจจะกระท าไดห้ลายประการ ต่อไปน้ีเป็นกิจกรรมท่ีน่าทดลอง
ปฏิบติั โดยใหไ้ดห้ลายค าตอบ ภายในเวลานอ้ยท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นเกมการแข่งขนัก็ได ้
  1.  ตอบปริศนาอกัษรไขว ้
  2.  จ าแนกไพเ่ป็นหมวดหมู่ 
  3.  เล่าเร่ืองตามบทบาทสมมุติ 
  4.  พดูตามค าพดูของเพื่อนอยา่งรวดเร็ว 
  5.  เล่นเกมวดีีทศัน์ 
  6.  เล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
  7.  เล่นเทปเสียงโดยใชค้วามเร็วสูง แลว้ใหบ้อกวา่ขอ้ความท่ีไดย้นิคืออะไร 
  8.  อ่านขอ้ความหรือเร่ืองราวในเวลาท่ีก าหนดเม่ือครูผูส้อนท าการคดัแยก และ
ประเมินวา่เด็กมีปัญหาดา้นใด ลกัษณะอยา่งไร แลว้ก็จะสามารถเลือกวธีิการสอนและหลกัการ
ตลอดจนแนวทางช่วยเหลือเด็ก โดยเลือกวธีิหรือแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของเด็ก 
แต่ละคนต่อไป 
 สรุปไดว้า่ ในการสอนจะมีหลกัการและวธีิท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนัของ
เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้นั้น มีหลากหลายลกัษณะทั้งน้ีครูผูส้อนตอ้งวเิคราะห์ใหเ้หมาะสมกบั
บริบทของสถานศึกษา สภาพแวดลอ้มทั้งดา้นกายภาพ ดา้นบุคคล 
 ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการสอนเฉพาะมาใชก้บักลุ่มตวัอยา่งโดยไดเ้ลือกหลกัการของ
นกัวชิาการมาประสมประสานใหเ้หมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 เยาวพา  เตชะคุปต ์(2542, หนา้ 61 - 63) กล่าวถึง การจดัการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ ปัจจยัหน่ึงท่ีจะท าใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายก็คือครูจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัจิตวิทยาการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐานและมีอิทธิพล
ส าคญัในการส่งเสริมการเรียนรู้ซ่ึงสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกบัตวัผูเ้รียน หลกัจิตวทิยาการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีครูผูส้อนนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ควรทราบและค านึงถึง มีดงัน้ี 
 ทฤษฎกีารเรียนรู้จากการฝึกฝนของ Thorndike 
 Thorndike (Edward L. Thorndike) เช่ือวา่การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดจ้ากความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง โดยอาศยัการลองผดิลองถูกจนกวา่จะพบรูปแบบท่ีดี 
หรือเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึง Thorndike ไดต้ั้งเป็นกฎแห่งการเรียนรู้ท่ีส าคญั 3 กฎ คือ 

1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ซ่ึงแบ่งเป็น 3 กฎยอ่ย คือ 
1.1 ถา้บุคคลพร้อมแลว้ไดก้ระท า มีหลกัการวา่เม่ือบุคคลพร้อมแลว้ไดก้ระท า จะเกิด 

ความพอใจ 
1.2 ถา้บุคคลพร้อมแลว้ไม่ไดก้ระท า มีหลกัการวา่ เม่ือบุคคลพร้อมแลว้ไม่ไดก้ระท า  

ยอ่มจะเกิดความร าคาญใจ 
1.3 ถา้บุคคลไม่พร้อมแต่ถูกบงัคบัใหก้ระท า มีหลกัการวา่เม่ือบุคคลไม่พร้อมแต่ถูก 

บงัคบัใหก้ระท า ก็จะเกิดความร าคาญใจ 
2. กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) มีหลกัการวา่ ถา้บุคคลไม่พร้อมแต่ถูกบงัคบัให้ 

กระท า หรือฝึกฝนบ่อย ๆ จะท าใหไ้ดดี้และเกิดความช านาญ เช่น นกัเรียนท่ีขยนัท าแบบฝึกหดั
ยอ่มจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้ แบ่งเป็น 

2.1 กฎแห่งการใช ้(Law of Use) หมายถึง การฝึกฝน การตอบสนองอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
อยูเ่สมอ ยอ่มท าให้เกิดพนัธะท่ีแน่นแฟ้น ระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรู้
แลว้น าเอาส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชอ้ยูเ่สมอจะท าใหก้ารเรียนรู้เกิดความมัน่คงถาวรไม่ลืม 

2.2 กฎแห่งการไม่ใช ้(Law of  Disuse) หมายถึง การไม่ไดฝึ้กฝน หรือไม่ไดใ้ช ้ไม่ได ้
กระท าบ่อย ๆ ยอ่มท าใหค้วามมัน่คงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองอ่อนก าลงัลงหรือลดความเขม้
ลง หรือเม่ือบุคคลเกิดการเรียนรู้แลว้ ไม่ไดน้ าความรู้ไปใชห้รือไม่เคยใช ้ยอ่มท าใหก้ารท ากิจกรรม
นั้นไม่ดีเท่าท่ีควร หรืออาจจะท าใหค้วามรู้สึกนั้นลืมเลือนไป 

2.3 กฎแห่งผล (Law of Effect) มีหลกัการวา่ ถา้บุคคลไดก้ระท าส่ิงใดแลว้ไดผ้ลเป็น 
ท่ีน่าพอใจก็อยากกระท าส่ิงนั้นอีก แต่ถา้กระท าแลว้ไม่ไดผ้ลดีก็ไม่อยากจะกระท าอีก 
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 ทฤษฎกีารเรียนรู้โดยการกระท าของ John Dewey 
 John Dewey ผูซ่ึ้งไดรั้บสมญานามวา่ “บิดาแห่งการศึกษาแผนใหม่” ไดก้ล่าววา่ “คนเรา
เรียนรู้ไดด้ว้ยการกระท าและดว้ยอุปกรณ์การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ” จากค ากล่าวน้ีไดท้  าใหมี้  
ส่ือ หรือวธีิการสอน หรือกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ หรือ ส่ือการเรียนเกิดข้ึนตามมาอีกมากมาย  
ดงันั้น  การสอนโดยการพดู การอ่าน การเขียนหรืออธิบายใหน้กัเรียนฟังไปเร่ือย ๆ แลว้ใหน้กัเรียน
จดและไปท่องจ ามา จึงเป็นพฤติกรรมการสอนท่ีค่อนขา้งลา้สมยั เพราะนกัเรียนควรจะไดเ้รียนรู้
ดว้ยการกระท ามากกวา่นัง่ฟังเฉย ๆ การเรียนรู้ดว้ยการกระท าในวชิาภาษาไทยนั้นเป็นส่ิงจ าเป็น
มากเพราะภาษาไทยเป็นวชิาทกัษะ ถา้ครูสามารถเลือกใชว้ธีิสอนหรือกิจกรรมท่ีเนน้การกระท า
หลาย ๆ แบบและมีอุปกรณ์การสอนอยา่งครบถว้น นกัเรียนก็จะเกิดการเรียนรู้ไดม้ากกวา่วธีิอ่ืน ๆ 
ทั้งน้ีก็เน่ืองจากวา่กฎแห่งการเรียนรู้ทั้งหลายมกัจะข้ึนอยูก่บัการกระท าหรือการปฏิบติัจริง ๆ  
เป็นส าคญั 
 นอกจากน้ี วรรณี  โสมประยรู (2542, หนา้ 71-73) ไดก้ล่าวถึงหลกัจิตวทิยาท่ีใชใ้น 
การจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 
 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) 
 ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นหลกัจิตวทิยาเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัมากส าหรับครูทุกคน 
และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งทราบ เขา้ใจและตระหนกัเป็นอยา่งดีอยูเ่สมอวา่ 
เด็ก  ๆ ท่ีก าลงัสอนอยูน่ั้น 35 คน ก็ 35 อยา่ง แมจ้ะเรียนอยูใ่นหอ้งเดียวกนั ชั้นเดียวกนั เพศเดียวกนั 
อายใุกลเ้คียงกนั หรือสภาพอ่ืน ๆ คลา้ยคลึงกนัหรือเหมือนกนัก็ตาม แต่เด็กเหล่านั้นก็หาได้
เหมือนกนัทุกประการไม่ แมแ้ต่ลูกฝาแฝดซ่ึงเกิดจากไข่ใบเดียวกนั 
 โดยทัว่ไปบุคคลจะมีความแตกต่างกนัใน 5 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจและอารมณ์ 
ดา้นสังคม ดา้นสติปัญญา และดา้นความถนดั ส่วนองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีท าใหบุ้คคลแตกต่างกนั
ไดแ้ก่ พนัธุกรรม ส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติัตน ซ่ึงมกัเป็นผลมาจากการศึกษาอบรมส่ิงเหล่าน้ี  
ยอ่มมีผลท าใหค้วามสามารถทางภาษาหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาของเด็กแตกต่างกนัได ้
ดงันั้นเม่ือครูทราบภูมิหลงัของเด็กแต่ละคน จะช่วยใหค้รูจดัสภาพการเรียนรู้ ปรับปรุงหรือส่งเสริม 
ความสามารถทางภาษาของแต่ละคนใหถู้กตอ้งยิง่ข้ึน 
 ความพร้อม (Readiness) 
 ในแง่ของการเรียนรู้นั้น ความพร้อม หมายถึง สภาพความสมบูรณ์ของบุคคลท่ีจะเรียนรู้ 
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามท่ีควรจะเป็น ทั้งน้ีความพร้อมของบุคคล
ยอ่มข้ึนอยูก่บัวฒิุภาวะ ประสบการณ์หรือการฝึกฝน ความสนใจหรือแรงจูงใจ ความพร้อมจึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้รียนแต่ละคน ตามปกติเร่ืองวฒิุภาวะมกัจะพิจารณาจากอายแุละ
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ความสามารถทางสติปัญญาหรือเชาวน์ปัญญาเป็นเกณฑ ์ส าหรับประสบการณ์ ไดแ้ก่ ความรู้
พื้นฐานหรือความรู้เดิมของเด็กวา่จะเหมาะสมหรือรองรับประสบการณ์ใหม่ไดห้รือไม่เช่นเดียว 
กบัความสนใจซ่ึงเป็นเร่ืองของจิตใจวา่ พอใจท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าหรืออยากจะเรียนอยากจะรู้
หรือไม่ต่อบทเรียนใหม่ท่ีตนก าลงัจะไดเ้รียน และความสนใจเป็นรากฐานของความตั้งใจเรียน 
อยา่งแทจ้ริง 
 ความต้องการ (Need) 
 ความตอ้งการ หมายถึง ส่ิงจ าเป็นท่ีบุคคลจะตอ้งไดรั้บเพื่อการด ารงชีวติท่ีสมบูรณ์
โดยทัว่ไปความตอ้งการอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ความตอ้งการทางร่างกาย และความตอ้งการ
ทางจิตใจ ซ่ึงนกัจิตวทิยาคนส าคญัช่ือ Maslow (Abraham H. Maslow) กล่าววา่ความตอ้งการของ
มนุษยน์ั้นมีล าดบัขั้น เรียงจากความตอ้งการพื้นฐานข้ึนไปสู่ความตอ้งการขั้นสูงสุด คือ ความ
ตอ้งการทางร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการความปลอดภยั เช่น ความอบอุ่น 
ความมัน่คงทางใจ ความตอ้งการเป็นเจา้ของ เช่น ความเคารพรัก ความหวงแหนความตอ้งการมี
ช่ือเสียง เช่น การยกยอ่งสรรเสริญ ค าชมเชย ความตอ้งการยอมรับในความสามารถ เช่น การเป็น
สมาชิกท่ีดีของหมู่คณะ 
 การจูงใจ (Motivation) 
 การจูงใจ หมายถึง การสร้างพลงัหรือแรงผลกัดนัท่ีไปกระตุน้บุคคลแสดงพฤติกรรม 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงจนบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ การจูงใจน้ีเป็นองคป์ระกอบส าคญั  
ท่ีมีอิทธิพลมากต่อการเรียนรู้และท าใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู้ไดผ้ลอยา่งเตม็ท่ีเตม็ความสามารถ 
ของตน เม่ือใดคนเรามีความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองแลว้ แรงจูงใจจะลดลง แรงจูงใจน้ีจดัวา่ 
เป็นเคร่ืองล่อใจใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมาตามทิศทางท่ีตอ้งการ ในการเรียนการสอนครูจึง
จ าเป็นตอ้งพยายามสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่นกัเรียนอยูเ่สมอ เพื่อใหน้กัเรียนสนใจและตั้งใจเรียน 
เพราะแรงจูงใจน้ีจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความพร้อมในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี การเรียนรู้ทั้งหลาย 
จึงข้ึนอยูก่บัแรงจูงใจเป็นส าคญั แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึน อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1.  แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) ซ่ึงเป็นแรงจูงใจท่ีมีอยูแ่ลว้ภายในตวัเด็ก เช่น  
ความหิวโหย แรงผลกัดนัทางเพศ การป้องกนัอนัตรายให้แก่ร่างกาย ความตอ้งการการสรรเสริญ
หรือการยอมรับจากสังคม ความตอ้งการเป็นเจา้ของ ความอยากเป็นคนมีค่า ความสนใจท่ีเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติ ความสนใจหรือความรักในวชิาใด ๆ และความปรารถนาท่ีจะไดรั้บประสบการณ์ 
ใหม่ ๆ 

2.  แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) ซ่ึงจดัเป็นแรงจูงใจท่ีอยูภ่ายนอกตวัเด็กเรียกวา่ 
เคร่ืองล่อใจก็ได ้เช่น การให้รางวลั การติดเหรียญ การชมเชย สิทธิพิเศษ และการเล่ือนชั้น เป็นตน้ 
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 การเสริมแรง (Reinforcement)  
 การเสริมแรงหรือการเสริมก าลงัใจ หมายถึงการท าใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจหลงัจาก 
การไดแ้สดงพฤติกรรมการเรียนรู้เสร็จส้ินลง เพื่อช่วยใหพ้ฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนนั้นมี
แนวโนม้ ท่ีจะเกิดข้ึนอีกและเพิ่มความคงทนถาวรยิง่ข้ึน กล่าวคือ เม่ือนกัเรียนกระท าพฤติกรรม 
ท่ีพึงประสงคแ์ลว้ ครูก็จะตอ้งใหแ้รงเสริมดว้ยจึงจะช่วยใหก้ารเรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ดงันั้นการเสริมแรงและการจูงใจจึงต่างกนัตรงท่ีวา่ การจูงใจใชก่้อนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ท่ีก าหนดข้ึน แต่การเสริมแรงใชห้ลงัจากพฤติกรรมการเรียนรู้นั้นจบส้ินลง 
 ทฤษฎีการเสริมแรงของ Skinner เป็นผูคิ้ดทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท า 
หรือแบบปฏิบติัการซ่ึงมีช่ือเรียกต่าง ๆ กนัคือ Operant Conditioning Theory หรือ Instrumental 
Conditioning Theory หรือ Type-R Conditioning Theory ซ่ึงเนน้ถึงการเสริมแรง (Reinforcement) 
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. ตวัเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) หมายถึง ส่ิงเร้าใด ๆ ซ่ึงเม่ือน ามาใช ้
แลว้ท าใหอ้ตัราการตอบสนองเพิ่มข้ึน 

2. ตวัเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) หมายถึง ส่ิงเร้าใด ๆ ซ่ึงเม่ือน ามาใช ้
แลว้ท าใหก้ารตอบสนองเพิ่มข้ึนในทางลบ ตวัเสริมแรงทางลง เช่น เสียงดงั อากาศร้อน ค าต าหนิ 
กล่ิน การท าโทษเป็นการน าตวัเสริมแรงลบเขา้มาเพราะการท าโทษบางอยา่งหากน ามาใชจ้ะมีผลต่อ
การตอบสนองเปล่ียนไปในลกัษณะท่ีเขม้ข้ึน 
 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัเชียงราย (2549, หนา้ 89) ไดก้ล่าวถึงการเสริมแรง 
โดยการให้รางวลัและการกระตุน้เตือนท่ีควรตอ้งใชค้วบคู่กนัเพื่อใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ 

1. การใหร้างวลั รางวลัคือ ส่ิงของ ค าชมเชย ท่ีบุคคลไดรั้บและสร้างความพึงพอใจ 
หรือความสุขแก่ผูรั้บหรืออาจเป็นประสบการณ์ท่ีเคยมีมาแลว้และสร้างความพึงพอใจใหก้บัตนเอง 
หรือเป็นส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการจึงตอ้งลงมือกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อใหไ้ดม้า รางวลัจึงเป็นแรงเสริมท่ี
ครูน ามาใชว้างเง่ือนไขให้เด็กกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพื่อใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย การให้
รางวลัเพื่อให้เกิดพฤติกรรมพึงประสงคม์ัน่คงอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพผลควรมีการประเมินหา
รางวลัวา่เด็กชอบอะไร ไม่ชอบอะไร การใหร้างวลัควรค านึงถึงกฎการใหร้างวลั ดงัน้ี 

1.1 การใหท้นัทีทนัใด คือให้รางวลัทนัท่ีท่ีเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  
เพื่อเด็กจะไดรู้้วา่รางวลัท่ีไดเ้ป็นผลจากการแสดงพฤติกรรมนั้นจริง ๆ  

1.2 การใหด้ว้ยความหนกัแน่นหรือมีพลงัสูง คือใหด้ว้ยความจริงใจ เตม็ใจ  
หรือมากพอท่ีเด็กจะแสดงพฤติกรรมได ้เช่นการโอบกอด ครูควรแสดงดว้ยความรู้สึกรักและเอน็ดู
จริง ๆ ไม่เสแสร้ง ถา้ชมก็ชมดว้ยสีหนา้ท่ีแสดงความจริงใจ 
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1.3 การใหร้างวลั คือควรใหใ้นจงัหวะท่ีเด็กสนใจรางวลัจริง ๆ  
1.4 การใหร้างวลัอยา่งสม ่าเสมอ คือใหร้างวลัทุกคร้ังท่ีเด็กแสดงพฤติกรรม 

ท่ีพึงประสงค ์แต่เม่ือพฤติกรรมนั้นเร่ิมคงอยูจึ่งลดความถ่ีของการให้รางวลัลง 
2. การกระตุน้เตือน หมายถึง การเร่งเร้าใหแ้สดงออก การแนะน า การช่วยเหลือ 

การเตือนใจ ซ่ึงมีวธีิการกระตุน้เตือน ดงัน้ี 
2.1 การกระตุน้เตือนทางกาย เช่น การจบัมือ การแตะหลงัมือ การสัมผสัตวัเด็ก 

ใหท้  ากิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการ 
2.2 การกระตุน้เตือนดว้ยท่าทาง เช่น การท าท่าทาง การพยกัหนา้ การใชส้ายตา  

การยกน้ิวชูมือ 
2.3 การกระตุน้เตือนดว้ยวาจา ไม่วา่จะเป็นการออกค าสั่ง ช้ีแจง การใชค้  าถามน า 

 สรุปไดว้า่  การเสริมแรงเป็นส่ิงจ าเป็นในการกระตุน้หรือเร่งใหเ้กิดการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ นอกจากจะมีปัญหาทางการเรียนรู้แลว้ ยงัเสียสมาธิง่าย  

ผูว้จิยั จึงไดน้ าการเสริมแรงการใหร้างวลั การกระตุน้เตือนทั้งทางกาย ท่าทาง และวาจา ไป
ใชป้ระกอบในการท าฝึกทกัษะการอ่าน การเขียน  
 เจตคติ (Attitude) 

ตดัสินใจของคนเราในการเลือกกระท าหรือไม่เลือกกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด เจตคติมีอยูห่ลาย
รูปแบบดว้ยกนั เจตคติมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้โดยทัว่ไป เช่น ความชอบ ความซาบซ้ึง ความศรัทธา 
การเห็นคุณค่า ค่านิยม ความพึงพอใจ  ความนิยมชมชอบ บทบาทท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ   
เจตคติท่ีดีนั้นจะเป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่งความรู้กบัการปฏิบติัเขา้ดว้ยกนั โดยเจตคติจะช่วยโนม้นา้ว
จิตใจ หรือจูงใจใหน้กัเรียนน าความรู้หรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนัไดต้ามเจตนารมณ์ของบทเรียนและหลกัสูตร 

จากแนวคิดดงักล่าวจะเห็นวา่ การจดักระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีปัญหาทาง 
การเรียนรู้นั้น นกัเรียนจะตอ้งมีความพร้อม มีเจตคติท่ีดี มีการฝึกฝนบ่อย ๆ ฝึกซ ้ า ๆ ครูควร
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล และมีส่วนส าคญัในการสร้างแรงจูงใจ การเสริมแรง  
หลกัการทฤษฎีท่ีหลากหลายในการจดัการเรียนการสอน ควรน ามาใชใ้หเ้หมาะสมกบัเวลาและ
โอกาสการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดส้ร้างเจตคติท่ีดีกบักลุ่มตวัอยา่ง คือการใหก้ าลงัใจในการท า 
แบบฝึกทกัษะ จนท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีเจตคติท่ีดีต่อการท างานทุกคร้ัง 

ทฤษฎกีารเสริมแรง (Reinforcement Theory) 
 ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) อาศยัหลกัของทฤษฎีการเรียนรู้ซ่ึงถือวา่
พฤติกรรมทั้งหลายเกิดข้ึนโดยอาศยัทฤษฎีการเรียนรู้ดงัน้ี 
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 ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ อา้งใน สุรางค ์โคว้ตระกูล (2533, หนา้ 140 - 143)  
สกินเนอร์เช่ือวา่ พฤติกรรมของบุคคล ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้แบบปฏิบติั (Operant Behavior) 
ถา้ตอ้งการใหพ้ฤติกรรมคงอยูต่อ้งไดรั้บการเสริมแรง (Reinforcement) ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมซ ้ าเดิมและการตอบสนองต่อส่ิงเร้าๆ ของบุคคล ส่ิงเร้านั้นจะตอ้งมีแรงเสริม
อยูใ่นตวั หากแรงเสริมลดลงเม่ือใดการตอบสนองก็จะลดลง    
 สกินเนอร์ไดแ้บ่งการเสริมแรงออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

1. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือการเสริมแรงท่ีมีผลให้ 
พฤติกรรมท่ีไดรั้บการเสริมแรงนั้นมีความถ่ีข้ึน นอกจากน้ียงัพบวา่ การใชค้  าพดูต าหนิ หรือการตี
บุคคลใด บุคคลหน่ึงก็อาจเป็นแรงเสริมทางบวกได ้ถา้การกระท าดงักล่าวส่งผลใหพ้ฤติกรรมท่ี
ไดรั้บการกระท านั้นมีความถ่ีเพิ่มมากข้ึน 

2. การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) คือการท าใหค้วามถ่ีของ 
พฤติกรรมเพิ่มข้ึน อนัเป็นผลมาจากการท่ีแสดงพฤติกรรมดงักล่าวนั้น สามารถจะถอดถอนจากส่ิง
เร้าท่ีไม่พึงพอใจมากข้ึน คือการท าใหค้วามถ่ีของพฤติกรรมเพิ่มข้ึน อนัเป็นผลมาจากการท่ีออกไป
ได ้ส่ิงเร้าท่ีไม่พึงพอใจอาจเป็นตวัเสริมแรงทางลบไดต่้อเม่ือพฤติกรรมท่ีแสดงออกแลว้ถอดถอน
ส่ิงเร้าไม่พึงพอใจมากข้ึน ดงันั้นส่ิงท่ีไม่พึงพอใจ ไม่พึงปรารถนา นอกเสียจากวา่ จะท าใหเ้กิด
พฤติกรรมท่ีแสดงออกแลว้สามารถถอดถอนส่ิงเร้าท่ีไม่พอใจนั้นมีความถ่ีเพิ่มข้ึน 

ประเภทของการเสริมแรงทางบวก แบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภทดว้ยกนั Rimm & Master (1978) 
อา้งใน สุรางค ์โคว้ตระกลู (2533, หนา้ 140 - 143) คือ 

1. ตวัเสริมแรงท่ีเป็นส่ิงของ (Material Reinforcement) เป็นตวัเสริมแรงท่ีมี 
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นตวัเสริมแรงท่ีประกอบดว้ยอาหาร ของท่ีเสพได ้เช่น ขนม 
ของเล่น บุหร่ี เหลา้ เส้ือผา้ น ้ าหอม เป็นตน้ ในการน าตวัเสริมแรงไปใช ้จะตอ้งพิจารณาถึง        
ความตอ้งการของ แต่ละบุคคล ชนิดของอาหาร จ านวนคร้ังและปริมาณการเสริมแรงท่ีเหมาะสม
กบับุคคลและเหตุการณ์ นอกจากน้ียงัมีขอ้จ ากดัวา่งในบางสภาพการณ์ ไม่สามารถใหต้วัเสริมแรง 
แก่บุคคลไดท้นัที และการให้ตวัเสริมแรงชนิดอาจรบกวนพฤติกรรมท่ีบุคคลก าลงักระท าอยู ่

2.  ตวัเสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcement) เป็นตวัเสริมแรงท่ีตอ้งวาง 
เง่ือนไขแบ่งเป็น 2  ประเภทคือ 

2.1.1 การเสริมแรงโดยใชว้าจา ไดแ้ก่ ค  าพดูต่างๆท่ีเป็นค าชมเชย ยกยอ่ง 
แสดงความพอใจ ในการใชต้วัเสริมแรงดว้ยวาจาควรท าใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการเสริมแรงทราบวา่  
เขาไดรั้บการเสริมแรงในพฤติกรรมใด เช่น ครูบอกวา่ “ดีมาก ท่ีเธอแบ่งขนมเพื่อน” 
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2.1.2 การเสริมแรงโดยใชท้่าทางเช่น การยิม้ให ้การสัมผสั การแตะตวั  
การเสริมแรงทางสังคมสามารถน าไปใชค้วบคู่กบัตวัเสริมแรงอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่มี
ขอ้จ ากดัวา่ อาจไม่เป็นตวัเสริมแรงส าหรับบุคคล 

3.  ตวัเสริมแรงท่ีเป็นกิจกรรม (Activity Reinforcement) โดยส่วนใหญ่แลว้จะ 
รู้จกัตวัเสริมแรง ลกัษณะน้ีกวา่หลกัการของพรีแมค็ (Primacy Principle) ซ่ึงเป็นการน ากิจกรรมท่ี
บุคคลนั้นชอบหรือมีโอกาสสูงท่ีจะกระท าพฤติกรรมนั้น ๆมาเป็นตวัเสริมแรง เพื่อให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมเป้าหมาย โดยบุคคลตอ้งแสดงเป้าหมายก่อนแลว้จึงเลือกท ากิจกรรมท่ีบุคคลนั้นชอบ
กิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ีมีความถ่ีสูง สามารถน ามาใชเ้ป็นตวัเสริมแรงกิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ีมี
ความถ่ีต ่าได ้เช่น การไดรั้บอนุญาตใหไ้ปวิง่ท่ีสนามหญา้ อาจเสริมแรงต่อการนัง่ 
อยูก่บัท่ีอยา่งเรียบๆ 

4.  ตวัเสริมแรงท่ีเป็นเบ้ียอรรถกร (Token Reinforcement) เป็นสัญลกัษณ์ท่ีใช ้
เป็นตวัเสริมแรงหรือแลกเปล่ียนตวัเสริมแรงอ่ืน ๆ ท่ีบุคคลตอ้งการเช่น ดาว เหรียญ คูปอง แสตมป์ 
เป็นตน้ ส่ิงท่ีส าคญัในการใชก้ารเสริมแรงชนิดน้ีคือ ตอ้งก าหนดอตัราแลกเปล่ียน (React of 
Exchange) ระหวา่งเบ้ียอรรถกรกบัตวัเสริมแรงอ่ืนอยา่งชดัเจน เพื่อให้รู้วา่จะตอ้งใชเ้บ้ียอรรถกร
จ านวนเท่าใดเพื่อแลกกบัตวัเสริมแรงท่ีตอ้งการได ้เบ้ียอรรถกรเป็นตวัเสริมแรงท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
สามารถ ท าใหร้ะดบัพฤติกรรมของบุคคลคงอยู ่หรือเพิ่มข้ึนมากกวา่และนานกวา่ตวัเสริมแรงอ่ืน 
นอกจากน้ียงัสามารถน าไปใชก้บับุคคลอ่ืน เพราะสามารถน าไปแลกเปล่ียนตวัเสริมอ่ืนได ้

  5. ตวัเสริมแรงภายใน (Covert Reinforcement) ตวัเสริมแรงน้ีครอบคลุมถึง
ความคิดความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจ ความสุข หรือความภาคภูมิใจ เป็นตน้ ซ่ึงตวัเสริมแรง
ภายในน้ีจะอธิบายไดว้า่ ท าไมบุคคลจึงแสดงพฤติกรรมบางอยา่งท่ีไม่เห็นจะไดรั้บผลตอบแทนท่ี
เห็นอยา่งเด่นชดั เช่น การท าบุญ หรือการใหเ้งินแก่ขอทาน เป็นตน้ พฤติกรรมดงักล่าว อาจกล่าว 
ไดว้า่บุคคลกระท าไปเพราะเกิดความรู้สึกเป็นสุขท่ีไดท้  า ซ่ึงความรู้สึกภายในดงักล่าวจดัไดว้า่ 
เป็นตวัเสริมแรงต่อการพฤติกรรมนัน่เอง 

หลกัการเสริมแรงทางบวกอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษา (2541, หนา้ 192 –193) กล่าววา่ หลกัการใชเ้สริมแรงทางบวก 
อยา่งมีประสิทธิภาพนั้น มีหลกัการทัว่ ๆไปดงัน้ี 

1. การเสริมแรงทางบวกจะตอ้งใหห้ลงัจากการเกิดพฤติกรรมเป้าหมายเท่านั้น  
การใหก้ารชมเชยหรือใหส่ิ้งของก่อนการเกิดพฤติกรรมถือวา่เป็นการเสริมแรง 

2. การเสริมแรงจะตอ้งกระท าทนัทีท่ีพฤติกรรมเป้าหมายเกิดข้ึน การเสริมแรง 
ต่อพฤติกรรมเป้าหมายอยา่งทนัทีนั้น จะท าใหผู้ท่ี้ไดรั้บการเสริมแรงเกิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด 



32 
 

3. การเสริมแรงควรจะให้อยา่งสม ่าเสมอ คือ ควรใหก้ารเสริมแรงทุกคร้ัง หรือ 
แทบ ทุกคร้ังท่ีพฤติกรรมเป้าหมายเกิดข้ึน ไม่ควรข้ึนอยูก่บัอารมณ์ของผูด้  าเนินการปรับพฤติกรรม
การใหก้ารเสริมแรงไม่สม ่าเสมอท าใหก้ารเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมเกิดข้ึนไดน้อ้ยมาก 

4. ควรมีการบอกถึงเง่ือนไขการใหเ้สริมแรงคือ ควรจะมีการบอกผูท่ี้ถูกปรับ 
พฤติกรรมวา่เขาควรจะแสดงพฤติกรรมอะไรในสถานการณ์ใด แลว้จะไดรั้บอะไรเป็น 
การเสริมแรง 

5. ตวัเสริมแรงนั้น ควรจะมีปริมาณพอเหมาะท่ีจะเสริมแรงมากไปก็อาจจะ 
ท าใหเ้กิดการหมดสภาพการเป็นตวัเสริมแรง คือ บางคร้ังท าใหต้วัเสริมแรงมากไปก็อาจจะท าให้
เกิดการหมดสภาพการณ์เป็นตวัเสริมแรงไดโ้ดยเฉพาะตวัเสริมแรงประเภทตวัเสริมแรงปฐมภูมิ  
แต่ก็ไม่ควรจะนอ้ยเกินไปจนไม่มีพลงัพอท่ีจะท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมา 

6. ตวัเสริมแรงนั้นจะตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมแต่ละบุคคล เน่ืองจากคนเรามีความ 
แตกต่างกนั ดงันั้น ตวัเสริมแรงของแต่ละคนจึงอาจไม่เหมือนกนั อีกทั้งในบางโอกาสตวัเสริมแรง
ท่ีเคยเสริมแรงคน ๆ หน่ึง อาจจะไม่เสริมแรงคนๆนั้นในเวลาต่อมาก็ได ้

7. ถา้เป็นไปไดค้วรให้ตวัเสริมแรงท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั้น เช่น การใชกิ้จกรรม 
ท่ีชอบท ามากท่ีสุด หรือการเสริมแรงทางสังคม 

8. ควรมีการใชต้วัแบบหรือการช้ีแนะควบคู่ไปกบัการเสริมแรงดว้ย เน่ืองจากวา่ 
จะท าใหบุ้คคลไดเ้รียนรู้เร็วข้ึน 

9. ควรมีการวางแผนการใชต้ารางการเสริมแรงหรือยดึเวลาการเสริมแรง เม่ือ 
พฤติกรรมเป้าหมายเกิดข้ึนสม ่าเสมอแลว้ ควรจะมีการเปล่ียนแปลงวธีิการเสริมแรงเสียใหม่ใหเ้ป็น
การใชต้ารางการเสริมแรงแทน หรืออาจจะใชก้ารยดึเวลาการเสริมแรงก็ได ้เพราะจะท าให้
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปใหค้งอยูน่านข้ึน แมว้า่จะไม่ไดรั้บการเสริมแรงอีกเลยในอนาคตก็ตาม 
 สรุปไดว้า่การเสริมแรงเป็นการกระท าจากผูฝึ้ก ผูส้อน เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดปฏิกิริยา
อยากจะท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ และการเสริมแรงทางบวกและทางลบนั้นเป็นการเสริมแรง 
ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชก้บักลุ่มงานการศึกษาพิเศษทั้งน้ีใหข้ึ้นอยูก่บัผูเ้รียนดว้ยและในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้รง
เสริมทางสังคมเช่น เก่งมาก ดีมาก และใหร้างวลัท่ีเป็นของกินของใชบ้า้งตามความเหมาะสม 
 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
หลกัการสอนส าหรับเด็กทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้ 

 หลกัการสอนทัว่ไปท่ีเหมาะสมกบัเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยทัว่ ๆ ไปควร
ด าเนินการดงัน้ี (พชัรี  จ๋ิวพฒันกุล, http // : www.sped.skru.ac.th/, 2553)   
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1. ใหเ้วลาเด็กมากข้ึน เพื่อใหเ้ด็กมีเวลารับรู้ขอ้มูลโดยใชส้ายตา เช่น ให้เวลาเพิ่มในการดู 
ภาพยนตร์ วีดีทศัน์ หรือแมแ้ต่การเขียนบนกระดาษ 

2. เอกสารท่ีแจกใหเ้ด็ก หรือขอ้สอบ จะตอ้งเป็นตวัอกัษรขนาดใหญ่กวา่ปกติ 
3. ใหเ้ด็กยมืเอกสาร หรือแผน่ใสท่ีครูใชส้อนเพื่อเด็กจะไดศึกษาเพิ่มเติม 
4. ใหเ้วลามากข้ึน ในการท าแบบฝึกหดัและท าการบา้น 
5. มีการสรุปเร่ืองท่ีจะเรียนให้เด็กฟังก่อนท่ีเด็กจะเรียนเร่ืองนั้น เม่ือครูเร่ิมสอนจริงเด็ก 

จะไดเ้ขา้ใจมากข้ึน 
6. ในการท าแบบฝึกหดัทางคณิตศาสตร์ ควรให้เด็กท าลงบนกระดาษกราฟ ทั้งน้ีเพื่อให้ 

เด็กเขียนตวัเลข และตวัอกัษรอยูใ่นแนวเส้นบรรทดั 
7. มีการระบายสี หรือขีดเส้นใตใ้นหนงัสือหรือเร่ืองราวท่ีครูจะมอบใหเ้ด็กอ่าน ทั้งน้ี   

เพื่อเนน้ขอ้ความส าคญั 
8. ใหเ้ด็กลงมือปฏิบติัมากกวา่การฟังการสอนจากครู 
9. มอบงานใหท้ าคร้ังละไม่มากนกั แต่อาจมอบบ่อยข้ึน (เพื่อใหเ้ท่ากบัเด็กอ่ืน) 
10. อดัเทปเน้ือหาท่ีจะใหเ้ด็กเรียนแลว้เปิดให้เด็กฟัง 
11. ใหเ้ด็กสอบในห้องท่ีเงียบสงบเพื่อป้องกนัไม่ให้เด็กเสียสมาธิ 
12. ใหเ้ด็กสอบโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเคร่ืองจะบนัทึกค าตอบไดแ้ม่นย  า  

หากใหเ้ด็กระบายสีดว้ยดินสอด าลงในกระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์ เด็กอาจสับสนได้ 
13. ทดสอบดว้ยวาจา ไม่สอบดว้ยการใหเ้ด็กเขียนบรรยาย 
14. ใชเ้คร่ืองคิดเลขส าหรับวชิาคณิตศาสตร์ 
15. ใช ้“Talking Disc” ส าหรับวิชาภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ 
นอกจากการใชว้ธีิสอนดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ในการสอนเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ผูส้อน 

ยงัควรค านึงถึงหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยใหเ้กิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ดงัน้ี 
1. สอนจากส่ิงท่ีง่ายท่ีสุด การเร่ิมตน้ท่ีดีควรเร่ิมในระดบัท่ีต ่ากวา่ความสามารถของเด็ก 

เล็กนอ้ย ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ด็กรู้สึกวา่ตนประสบความส าเร็จในการเรียน ท าใหเ้ด็กท่ีก าลงัใจท่ีจะเรียน 
ในระดบัท่ียากข้ึนต่อไป 

2. สอนจากส่ิงท่ีเด็กคุน้เคยไปหาส่ิงท่ีไม่คุน้เคย เด็กสามารถเขา้บทเรียนไดง่้าย 
ถา้ครูเร่ิมตน้สอนจากส่ิงท่ีเด็กคุน้เคย จากนั้นสอนเติมในส่ิงท่ีเด็กไม่คุน้เคย 

3. เด็กควรมีโอกาสเลือกเรียนหรือเลือกท ากิจกรรมท่ีตนเองสนใจ 
4. ใหเ้ด็กมีความสุขในการเรียน เด็กท่ีมีความสุขในการเรียนจะมองตนในแง่ดีและ 

สามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนและครูได ้
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5. ใหป้ระสบการณ์ตรง ครูควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงในเร่ือง 
นั้น ๆ วธีิการน้ีจะช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึน รวมถึงการใหเ้ด็กมีโอกาสศึกษาหาความรู้
ดว้ยตนเอง 

6. ส่งเสริมใหเ้ด็กเรียนรู้ตามขีดความสามารถของตน การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ควรจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก เพราะเด็กแต่ละคนจะมีความกา้วหนา้
ในการเรียนไม่เหมือนกนั และใชเ้วลาเรียนในเร่ืองเดียวกนัแตกต่างกนั ดงันั้นเด็กพิเศษอาจตอ้ง
สอนเป็นรายบุคคล สอนกลุ่มเล็ก ๆ หรือสอนเสริมหลงัเลิกเรียน 

7. ใชแ้รงเสริมอยา่งมีประสิทธิภาพ เด็กตอ้งการก าลงัใจจากครูอยา่งสม ่าเสมอ ค าชม     
จากครูจึงเป็นส่ิงส าคญัเพียงแต่ครูพดูวา่ “ดี ดีมาก ถูกตอ้ง” หรือแมแ้ต่ให ้“แตม้ ดาว” จะช่วยใหเ้ด็ก
มีก าลงัใจและพยายามมากข้ึนการใหแ้รงเสริม (รางวลัและค าชมเชย) ครูจ าเป็นตอ้งให้ในทนัทีท่ีมี
พฤติกรรมท่ีตอ้งการเพื่อให้เด็กท าพฤติกรรมนั้นเพิ่มข้ึนหยดุแรงเสริมทนัทีท่ีเด็กแสดงพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค ์หรือเพียงแต่น่ิงเฉยไม่แสดงปฏิกิริยาใด ๆ ก็ได ้ครูควรใหแ้รงเสริมอยา่งสม ่าเสมอ
และลดแรงเสริมลงทีละนอ้ย เม่ือเด็กมีพฤติกรรมคงท่ีแลว้ครูจึงงดแรงเสริมหรือให้แรงเสริมเป็น
คร้ังคราว เพื่อให้เด็กคงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคต์ลอดไป 

8. กระตุน้ใหเ้ด็กใชค้วามคิด ลกัษณะการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดร่้วม 
แสดงความคิดเห็น เช่น 

8.1 สถานการณ์สมมุติ ครูอาจสร้างสถานการณ์สมมุติเพื่อให้เด็กร่วมแสดงความ 
คิดเห็น 

8.2 ครูใหก้ารบา้นท่ีเด็กสามารถหาค าตอบไดห้ลาย ๆ ค าตอบ 
8.3 วธีิถามตนเอง ครูอาจกระตุน้ใหเ้ด็กตั้งค  าถามเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน เช่น เร่ืองราว 

เก่ียวกบัอะไร โจทยอ์ะไร วธีิท าอยา่งไร 
9. ใหเ้ด็กเรียนจากเพื่อน เด็กเก่งอาจช่วยครูอธิบายบางวชิาให้เพื่อนฟัง หรือเพื่อช่วย 

อธิบายเพิ่มเติมใหแ้ก่เพื่อนท่ีนัง่ใกล ้ๆ  
10. แจง้ผลการเรียนใหเ้ด็กทราบโดยเร็ว ช่วงแรก ๆ เด็กจะกระตือรือร้นอยากทราบค าตอบ  

เม่ือพบวา่เด็กตอบผดิครูควรบอกใหเ้ด็กทราบ ช่วยเหลือเด็กไดป้รับปรุงแกไ้ขและอธิบายเพิ่มเติม
ในส่ิงท่ีเด็กไม่เขา้ใจ 

11. ทบทวนบทเรียนบ่อย ๆ โดยใหเ้ด็กสรุปส่ิงท่ีเรียนมาแลว้ น าบทเรียนมาทบทวนบ่อย ๆ  
ในรูปกิจกรรมอ่ืน 

12. สอนโดยการเนน้ย  ้า เช่ือมโยงกบัวชิาอ่ืนดว้ย เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้จะเรียนรู้ชา้  
มกัเรียนไดห้นา้ลืมหลงั ครูอาจใชว้ธีิเช่ือมโยงบทเรียนกบัวิชาอ่ืน ๆ เพื่อเนน้ย  ้าให้เด็กเขา้ใจบทเรียน 
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และจ าไดแ้ม่นย  ามากข้ึน 
13. จดัหอ้งเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียน เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ มกัมีสมาธิสั้นร่วมดว้ย  

ดงันั้นห้องเรียนควรมีผนงักั้นทั้ง 4 ดา้น จดัหอ้งให้เป็นระเบียบ สวยงามและมีเสียงรบกวนจาก
ภายนอกนอ้ยท่ีสุด เพื่อไม่ใหเ้ด็กวอกแวกง่าย 

14. ใชค้  าสั่งท่ีสั้นและเขา้ใจง่าย ครูควรใชค้  าสั่งสั้น ๆ ท่ีเขา้ใจง่ายน าไปปฏิบติัได ้
15. มองหาจุดเด่น-จุดดอ้ยของเด็ก ส่งเสริมใหเ้ด็กแสดงความสามารถพิเศษหรือเป็น 

คนเก่งในจุดท่ีเขามีศกัยภาพ 
16. ใหเ้ด็กมีโอกาสแสดงความเป็นผูน้ า เพื่อใหเ้ด็กพฒันาความเป็นผูน้ า 

สรุปไดว้า่การสอนเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้จะตอ้งค านึงถึงตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั  
สอนจากส่ิงท่ีง่ายไปหายาก สอนจากส่ิงท่ีคุน้เคยก่อนสอนโดยการเนน้ย  ้า ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 
และในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดค้  านึงถึงจุดอ่อนของกลุ่มตวัอยา่งโดยสอนจากง่ายไปหาหายากและ
ใชภ้าษาพื้นบา้นน าก่อนใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง 

การช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการเขียน 
กรมวชิาการ (2546, หนา้ 19-20) กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือและพฒันานกัเรียนท่ีมี 

ปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการเขียน ตามปัญหาปัญหา ดงัน้ี   
1. ขาดความพร้อม เด็กจะสามารถเขียนหนงัสือไดก้็ต่อเม่ือเด็กมีความพร้อมในทกัษะ 

เบ้ืองตน้ท่ีจ  าเป็นในการเขียน เช่น ทกัษะการจ าโดยใชส้ายตา ทกัษะกลา้มเน้ือมือ การท างาน
ประสานกนัของสายตาและกลา้มเน้ือมือ การจ าแนกส่ิงต่าง ๆ ท่ีมองเห็นดว้ยสายตา แนวกิจกรรม 
ท่ีควรฝึก เช่น 

1.1 ฝึกลากเส้นตรงเส้นสั้น ๆ จากบนลงล่าง ซา้ยไปขวา 
1.2 ฝึกลากเส้นยาวเป็นแนวนอนและแนวตั้ง 
1.3 ฝึกลากเส้นเฉียงจากซา้ยไปขวา จากบนลงล่าง จากล่างข้ึนบน 
1.4 ฝึกลากเส้นซิกแซก 
1.5 ฝึกลากเส้นเช่ือมระหวา่งจุด 
1.6 ฝึกเขียนเส้นโคง้ วงกลม 
1.7 ฝึกลากเส้นรูปทรงเรขาคณิต 
1.8 ฝึกเขียนตวัอกัษรต่อจากเส้นเร่ิมตน้ 
1.9 ฝึกเขียนตวัอกัษรตามเส้นประ และเขียนตวัอกัษรดว้ยตนเองโดยดูแบบ 
1.10 ฝึกเขียนตวัอกัษรโดยไม่ดูแบบ 
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 2.  มีปัญหาในการสะกดค า อาจมีสาเหตุมาจากความจ าจากสายตา (มองเห็นตวัอกัษรหรือ
ค าแลว้จ าตวัอกัษรหรือค าไม่ได)้ ความจ าจากการฟัง (ไดย้ินแลว้แต่จ าส่ิงท่ีไดย้นิไม่ได)้ การจ าแนก
โดยใชส้ายตา (เห็นค าแลว้บอกไม่ไดว้า่เหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร) การจ าแนกเสียง (ไดย้นิแต่บอก
ไม่ไดว้า่พดูค าใด โดยเฉพาะค าท่ีมีเสียงใกลเ้คียงกนั) และการใชก้ลา้มเน้ือมือ แนวกิจกรรท่ีควรฝึก 
คือ 
 2.1 ครูอ่านสะกดค าท่ีเขียนใหน้กัเรียนฟังและใหน้กัเรียนสะกดตาม 
 2.2 ใหน้กัเรียนใชน้ิ้วช้ีลากตามตวัอกัษรท่ีเขียน ออกเสียงสะกดตวัอกัษรทีละตวัและ
ออกเสียงเป็นค า 
 2.3 เขียนค าตามท่ีครูบอก 
 3. มีปัญหาในการเขียนขอ้ความ เด็กอาจมีแนวคิดท่ีจะเขียนแต่ไม่สามารถระบายความรู้สึก
นึกคิดออกมาเป็นตวัอกัษรได ้หรือเขียนไดบ้า้ง แต่ผิดหลกัไวยากรณ์ของภาษาไทย แนวกิจกรรมท่ี
ควรฝึก เช่น  
 3.1 ครูเขียนค ายากใหน้กัเรียนดูเป็นแบบอยา่ง ครูออกเสียงค ายากนั้นใหน้กัเรียน       
ออกเสียงตาม 
        3.2 ครูเขียนจากค าเป็นขอ้ความหรือประโยค อ่านสะกดค าใหน้กัเรียนฟัง อ่านเป็น
ขอ้ความหรือประโยค แลว้ใหน้กัเรียนออกเสียงตาม และเขียนขอ้ความหรือประโยคนั้นตามครู 
        3.3 ครูใหก้ารแนะน าในการเขียน 
        3.4 นกัเรียนเขียนขอ้ความหรือประโยคโดยไม่ดูแบบ 
 4. ปัญหาสมาธิสั้น อยูไ่ม่น่ิง โดยการเตรียมความพร้อมดา้นสมาธิ ฝึกสมาธิตดัส่ิงเร้า
ภายนอก การเพิ่มช่วงความสนใจและความจดจ่อ(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2550, หนา้ 23) ไดเ้สนอกลยทุธ์ทัว่ไปท่ีใชใ้นการสอนให้นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้สามารถ 
ท างานไดเ้สร็จ ดงัน้ี 
 4.1 ใชก้ารท าสัญญาร่วมกนัระหวา่งครูกบันกัเรียนในการท าภาระงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหแ้ลว้เสร็จ โดยในสัญญาจะตอ้งมีการระบุงานท่ีตอ้งท าให้เสร็จ ระยะเวลาในการท า 
รวมทั้งรางวลัโดยทั้งครูและนกัเรียนตอ้งเซ็นสัญญาร่วมกนั 
 4.2 ใหเ้วลาวา่งกบัเด็กในการท ากิจกรรมท่ีตนเองชอบหลงัจากท่ีท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายเสร็จส้ินแลว้ 
 4.3 จดัท าขอ้มูลของนกัเรียนเพื่อแสดงถึงจ านวนงานท่ีนกัเรียนท่ีท าส าเร็จในแต่ละวนั 
 4.4 แบ่งภาระงานนั้น ๆ ออกเป็นงานยอ่ย ๆ และใหร้างวลักบันกัเรียนหลงัจากการ
ท างานยอ่ย ๆ แต่ละช้ินเสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ 
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 4.5 การใหง้านกบันกัเรียนท่ีมีความยากล าบากในการท างานใหเ้สร็จควรเร่ิมจาก 
การใหง้านเพียงหน่ึงอยา่งต่อวนั หลงัจากนั้นเพิ่มเป็นสองอยา่ง และค่อย  ๆ เพิ่มข้ึนตามความ
เหมาะสม 
 4.6 ใชเ้อกสารเพื่อแสดงภาระงานท่ีเด็กตอ้งท า โดยผูป้กครองตอ้งเซ็นช่ือในเอกสาร
ทุกวนั 
 กรมวชิาการ (2546, หนา้ 20) กล่าวถึง หลกัการสอนนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้   
ดา้นการเขียน ไวด้งัน้ี 

1. สอนจากส่ิงท่ีง่ายไปหาส่ิงท่ียาก โดยสอนจากตวัอกัษรท่ีเขียนง่าย และนกัเรียนมี 
ความคุน้เคยกบัตวัอกัษรก่อนสอนเขียนตวัอกัษรท่ียากตามล าดบั เช่น สอนเขียน ก ก่อน ภ  
ถ ก่อน ฎ ฏ ก่อน ฏ ต ก่อน ฒ จ ก่อน ฐ พ ก่อน ฬ เป็นตน้ 

2. สอนโดยการใชป้ระสาทสัมผสัการเรียนรู้หลายทาง เพื่อใหเ้กิดการท างานท่ี 
ประสานกนั 

3. สอนจากค าคุน้เคยท่ีอยูใ่กลต้วั ก่อนค าท่ีไม่คุน้เคยหรืออยูไ่กลตวั เช่น สอนเขียน 
บา้นก่อนร้านคา้ แมวก่อนแมว้ 

4. สอนความหมายของค าท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัในการเขียน แต่มีความหมายต่างกนัมาก  
เช่น ปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า 

5. สอนโดยใชป้ระสบการณ์ตรง ใหน้กัเรียนไดฝึ้กเขียน ฝึกลากเส้น ประดิษฐต์วัอกัษร  
เขียนค าในการ์ดอวยพร เป็นตน้ 

6. สอนโดยค านึงถึงความสุขในการเขียน ดว้ยการเล่านิทาน ทายปัญหา ใชเ้กมสนบัสนุน 
ใหเ้กิดการเขียน 

7. สอนโดยใชเ้ทคนิคเพื่อนสอนเพื่อน เพื่อให้นกัเรียนมีโอกาสช่วยเหลือแนะน ากนั 
อยา่งใกลชิ้ด แบ่งเบาภาระของครูผูส้อนและช่วยใหน้กัเรียนลดความเครียดในการเขียนหนงัสือ 

8. สอนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มเล็ก ๆ 
9. หมัน่ทบทวนส่ิงท่ีสอนไปแลว้อยา่งสม ่าเสมอ 
10. ใหแ้รงเสริมทนัทีท่ีนกัเรียนสามารถเขียนได ้และลดแรงเสริมลงเม่ือนกัเรียนสามารถ 

เขียนไดถู้กตอ้งโดยอตัโนมติั 
สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ควรจดัให้ 

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความสามารถของนกัเรียน ควรเนน้กิจกรรมท่ีตอ้งใชท้กัษะอยา่ง
หลากหลาย มีความยากง่ายแตกต่างกนัไปเนน้กิจกรรมท่ีนกัเรียนสามารถเรียนรู้ได ้จะตอ้งสอน 
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ย  ้าซ ้ าทวนบ่อย ๆ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้คล่ือนไหว ไดส้ัมผสั ไดม้องเห็น ไดย้นิ และไดฟั้ง 
ตลอดจนจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม ใหมี้บรรยากาศการเรียนรู้ นกัเรียนก็จะไดรั้บ ความ
สนุกสนาน เกิดการเรียนรู้อยา่งรวดเร็ว และเกิดทกัษะอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการอ่าน 
  ความส าคัญของการอ่าน 
 การอ่านเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัยิง่  เพราะสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา
ความรู้ในทกัษะวชิาการดา้นอ่ืน ๆ  เพื่อเพิ่มพนูความรู้และน ามาใชใ้นการด าเนินชีวติต่อไป   
นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอ่านไว ้ ดงัน้ี 
 บนัลือ พฤกษะวนั  (2538, หนา้ 10 - 11)  กล่าวถึงความส าคญัของการอ่านไวว้า่ 
  1.  การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเรียนรู้ 
  2.  เด็กท่ีอ่านเป็นยอ่มไดรั้บการยอมรับ สามารถอยูร่่วมกบับุคคลในสังคม 
ไดอ้ยา่งมัน่ใจ 
  3.  การอ่านได ้อ่านเป็น เป็นส่ิงท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กสามารถคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 
ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
  4.  การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการประกอบอาชีพของผูเ้รียนในอนาคต 
  5.  การอ่านมีความจ าเป็นต่อการเป็นพลเมืองดีในการรับรู้ข่าวสาร เหตุการณ์
บา้นเมือง 
  6.   การอ่านเป็นเคร่ืองท่ีส าคญัในการวิเคราะห์ ตดัสินใจในการเลือกตวัแทน 
ในดา้นการเมือง การปกครอง 
  7.  การอ่านนบัเป็นกิจกรรมส าคญัในการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ไดรั้บ 
ความเพลิดเพลิน และพฒันาดา้นจิตใจอีกดว้ย 
  8.  การอ่านช่วยใหผู้เ้รียนทราบและสามารถปรับตวัไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 
ของสังคม พฒันาตนเอง  และอาชีพของตนได ้
 เสริมศรี หอทิมาวรกุล  (2539, หนา้ 348)  กล่าววา่  นอกจากการอ่านจะเป็นทกัษะส าคญั 
ของการแสวงหาความรู้แลว้  การอ่านยงัมีความส าคญัอ่ืน ๆ อีก  ดงัน้ี 
 1.  การอ่านเป็นพื้นฐานของการเรียนวชิาอ่ืน ๆ  ทั้งน้ีเพราะตอ้งการหาความรู้ใน
สาขาวชิาต่าง ๆ  จ  าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านเป็นเคร่ืองมือ 
 2.  การอ่านเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้สึก  และความตอ้งการระหวา่งบุคคล 
กบับุคคล 
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 3.  การอ่านเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหเ้ป็นผูท่ี้ส าเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะไดอ่้าน
เอกสารความรู้ในการปรับปรุงงานของตนเองอยูเ่สมอ 
 4.  การอ่านเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหก้ารด ารงชีวติอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข เพราะถา้เรา
อ่านไดก้็สามารถท าความเขา้ใจร่วมกบัคนอ่ืน ๆไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดจนสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน
ใหผ้า่นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 
 สุนนัทา มัน่เศรษฐวทิย ์ (2542, หนา้ 1)  กล่าววา่  การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีใชใ้น 
การแสวงหาความรู้  การรับรู้และใชว้ธีิอ่านท่ีถูกตอ้ง  จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูอ่้านทุกคน 
 สรุปไดว้า่  การอ่านมีความส าคญัต่อการเรียนรู้  เพราะเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียน ศึกษาหาความรู้ในดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป  และสามารถน าไปใชใ้น 
การประกอบอาชีพ  การด าเนินชีวติ  ให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
  การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งมีความบกพร่องทางดา้นการอ่าน  โดยมุ่งใหใ้หอ่้าน 
เพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดแ้ละสามารถอ่านเน้ือหาและเขา้ใจเน้ือเร่ืองในชั้นท่ีสูงข้ึน 
 ความหมายของการอ่าน 
 การอ่านเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเรียนรู้ของเด็ก  และคุณภาพการอ่านของเด็กยอ่มส่ง 
ผลกระทบถึงคุณภาพของการจดัการศึกษา ซ่ึงนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการอ่าน
ไวด้งัน้ี 
 วรรณี โสมประยรู (2537, หนา้ 121) กล่าววา่ การอ่านเป็นกระบวนการทางสมอง 
ท่ีตอ้งการใชส้ายตาสัมผสัตวัอกัษรหรือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ  รับรู้และเขา้ใจความหมายของค าหรือ
สัญลกัษณ์ โดยแปลออกมาเป็นความหมายท่ีใชส่ื้อความคิดและความรู้ระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูอ่้านให้
เขา้ใจตรงกนั และผูอ่้านสามารถน าเอาความหมายนั้น ๆ ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ได ้
                 บนัลือ พฤกษะวนั  (2538, หนา้ 2) ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านไวว้า่ 
  1.  การอ่าน เป็นการแปลสัญลกัษณ์ออกมาเป็นค าพดูโดยการผสมผสานเสียง 
เพื่อใชใ้น การออกเสียงใหต้รงกบัค าพดู 
  2.  การอ่าน เป็นการใชค้วามสามารถในการผสมผสานของตวัอกัษร ออกเสียง 
เป็นค าหรือเป็นประโยค  ท าใหเ้ขา้ใจความหมายในการส่ือสารความ โดยการอ่าน 
  3.  การอ่าน เป็นการส่ือความหมายท่ีถ่ายโยงความคิด ความรู้ จากผูเ้ขียนถึงผูอ่้าน 
  4.  การอ่าน เป็นการพฒันาความคิด โดยท่ีผูอ่้านตอ้งใชค้วามสามารถหลาย ๆ ดา้น 
เช่น ใชก้ารสังเกต จ ารูปภาพ 
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 นภดล จนัทร์เพญ็  (2539, หนา้ 73) กล่าววา่ การอ่านเป็นกระบวนการในการแปล
ความหมายตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์ออกมาเป็นถอ้ยค าหรือความคิดของตนเอง แลว้ผูอ่้านก็น า
ความคิด ความเขา้ใจท่ีไดจ้ากการอ่านนั้นไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 ศศิธร วงศช์าลี  (2542, หนา้ 12) กล่าววา่ การอ่านเป็นกระบวนการแปลความหมาย 
ของสัญลกัษณ์ โดยผา่นกระบวนการทางความคิด ไปสู่ความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะ 
การวเิคราะห์ค า ถอดความ ตีความ ขยายความ และประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน 
 เตือนใจ  กรุยกระโทก  (2543, หนา้ 15) กล่าววา่ การอ่านเป็นกระบวนการแปล
ความหมาย ของตวัอกัษร เป็นความคิดโดยอาศยัประสบการณ์เดิม แลว้น าความคิดไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ต่อไป 
 ฉวลีกัษณ์  บุณยะกาญจน (2547, หนา้ 7) กล่าววา่ การอ่าน  คือ  การน าหลกัวชิาทาง
จิตวทิยา  มาเป็นพื้นฐานในการเก็บรวบรวมความคิดจากส่ิงพิมพ ์ เพื่อใหส้ัมฤทธ์ิผลอยา่งดีท่ีสุด 
ตามความมุ่งหมาย 
 สรุปไดว้า่  การอ่านเป็นกระบวนการทางสมองท่ีแปลความหมายของตวัอกัษรหรือ
สัญลกัษณ์ท่ีมองเห็น  โดยผา่นกระบวนการคิดเกิดความเขา้ใจ  และถ่ายทอดออกมาเป็นถอ้ยค าท่ีมี
ความหมาย  ส่ือสารไดต้รงกนัระหวา่งผูอ่้าน  และผูเ้ขียน  ส าหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้น   
การอ่าน มีปัญหาในการอ่านค า  ไม่เขา้ใจความหมาย  ท าใหส่ื้อสารไม่ตรงกนั  
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงใหค้วามสนใจท่ีจะพฒันาการอ่านการเขียน ส าหรับท่ีเรียนรู้ชา้
หรือบกพร่องทางการเรียนรู้  โดยใชแ้บบฝึกทกัษะและเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม 
 จุดมุ่งหมายในการอ่าน 
 การอ่านของแต่ละบุคคล  แต่ละวยั  และแต่ละอาชีพ  ยอ่มจะมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน     
ท่ีแตกต่างกนัออกไป  ซ่ึงมีบทความและนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการอ่าน 
ไวห้ลายประการ ดงัน้ี 
 เสาวลกัษณ์ รัตนวชิช์  (2533, หนา้ 21) กล่าวไวว้า่ การอ่านโดยทัว่ไปมีจุดมุ่งหมายหลกั       
3 ประการ คือ 
  1.  อ่านเพื่อบนัเทิง 
  2.  อ่านเพื่อรู้และเขา้ใจวธีิการหรือกระบวนการ (เพื่อท าเป็น) 
  3.  อ่านเพื่อศึกษาและคน้ควา้ (เพื่อคิดเป็น) 
 วรรณี โสมประยรู  (2537, หนา้ 127 - 128) แบ่งจุดมุ่งหมายในการอ่าน ดงัน้ี 
  1.  การอ่านเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม  เช่น  อ่านต ารา  อ่านบทความ  อ่านสารคดี 
  2.  การอ่านเพื่อความบนัเทิง  เช่น  อ่านนวนิยาย  อ่านการ์ตูน  อ่านวรรณคดี 
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  3.  การอ่านเพื่อใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ เช่น อ่านหนงัสือประเภทชวนหวัต่าง ๆ 
  4.  การอ่านเพื่อหารายละเอียดของเร่ือง  เช่น  อ่านสารคดี  อ่านประวติัศาสตร์ 
  5.  การอ่านเพื่อวิเคราะห์วจิารณ์จากขอ้มูลท่ีได ้ เช่น  การอ่านข่าว 
  6.  การอ่านเพื่อหาประเด็นวา่ส่วนใดเป็นขอ้เทจ็  ส่วนใดเป็นขอ้จริง  เช่น  การอ่าน
ค าโฆษณาต่าง ๆ 
  7.  การอ่านเพื่อจบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน  เช่น  อ่านบทความในวารสาร 
  8.  การอ่านเพื่อปฏิบติัตาม  เช่น  อ่านค าสั่ง  อ่านค าแนะน า  อ่านคู่มือในการใช ้
เคร่ืองไฟฟ้า 
  9.  การอ่านเพื่อออกเสียงใหถู้กตอ้ง  ชดัเจน  มีน ้าเสียงเหมาะกบัเน้ือเร่ือง   
และเหมือนกบัพดู  เช่น  อ่านบทละครต่าง ๆ 
 สนิท  ตั้งทว ี (2538, หนา้ 4)  กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว ้ ดงัน้ี 
  1.  การอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ในเร่ืองราวต่าง ๆ โดยละเอียดหรือโดยยอ่ 
  2.  การอ่านเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็น 
  3.  การอ่านเพื่อตอ้งการทราบขอ้มูลข่าวสาร ขอ้เทจ็จริง 
  4.  การอ่านเพื่อศึกษาคน้ควา้ 
  5.  การอ่านเพื่อตอ้งการเป็นท่ียอมรับในวงสังคม 
  6.  การอ่านเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน 
 เตือนใจ กรุยกระโทก  (2543, หนา้ 18)  กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไวว้า่  การอ่าน
หนงัสือทุกคร้ัง  ผูอ่้านควรก าหนดจุดมุ่งหมายในการอ่าน  เช่น อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้  อ่านเพื่อ
ความสนุกสนาน  หรืออ่านเพื่อตอ้งการอยากรู้ 
 นิทศัน์ ชะบ ารุง  (2546, ออนไลน์)  กล่าววา่  การอ่านมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาตนเอง  
เป็นการอ่านเพื่อท าใหต้วัผูอ่้านมีความรู้ ความคิด วจิารณญาณแลว้น าส่ิงเหล่าน้ีไปใชป้ระโยชน์ 
เพื่อก่อให้เกิดความเจริญทางดา้นร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และความคิด การอ่านเพื่อพฒันา 
ความเพลิดเพลิน การอ่านหนงัสือควรอ่านตั้งแต่ค าน าของหนงัสือ  เพื่อจะไดท้ราบความคิด
ความรู้สึก  และจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน  การอ่านหนงัสือพิมพม์กัจะอ่านเพียงพาดหวัข่าวและ 
วรรคน าข่าวท่ีน่าสนใจ  และถา้ส าคญัจึงอ่านเน้ือข่าวโดยละเอียด การอ่านเพื่อพฒันาตนเอง  
ควรหมัน่ฝึกฝนอยูเ่สมอจะท าใหอ่้านไดเ้ร็วและจบัใจความไดดี้  การอ่านเพื่อพฒันาตนเองใน
ความรู้ซ่ึงเป็นความรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนั  สุขภาพอนามยั  ส่ิงแวดลอ้ม  การอ่าน 
เพื่อพฒันาตนเองในดา้นอารมณ์เป็นการอ่านท่ีเปล่ียนแปลงปรับปรุงความรู้สึกจากความ 
หยาบกระดา้งใหป้ระณีตสุขมุข้ึน  สามารถควบคุมอารมณ์รุนแรงได ้ และมีความอ่อนไหวรู้สึก 
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ต่อส่ิงมากระทบทั้งในดา้นท่ีพึงพอใจ   และไม่พึงพอใจ  การอ่านเพื่อพฒันาตนเองในดา้นคุณธรรม 
เป็นการอ่านเพื่อใหเ้กิดความรู้  ความคิดและอารมณ์อนัช่วยขดัเกลาจิตใจใหป้ระณีตยิง่ข้ึนเกิด
วจิารณญาณ  เกิดสติปัญญา พิจารณาไดว้า่  อะไรดี  อะไรชัว่  อะไรควร  อะไรไม่ควร   
 สรุปไดว้า่  การอ่านของแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาตนเองในการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม  เพื่อสนองความตอ้งการ  เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และอ่านเพื่อใหมี้ความรู้เท่าทนั
ต่อเหตุการณ์และการด ารงชีวิตในปัจจุบนั  ส าหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านกลุ่มน้ี   
ท่ีผูศึ้กษาสอนน้ี กการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถอ่านค าท่ีจ  าน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั เพื่อพฒันาการอ่านชั้นท่ีสูงข้ึนต่อไป  
 การสอนอ่าน 

การท่ีครูจะสอนใหเ้ด็กอ่านไดดี้  และมีคุณภาพ  มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามรู้และ 
หลกัการ เก่ียวกบัการสอนอ่านไว ้ ดงัน้ี 
 ดารณี อุทยัรัตนกิจ  (2538, หนา้ 33)  กล่าววา่  จากสภาพปัญหา  ลกัษณะความบกพร่อง
ในดา้นการอ่านของเด็ก  การสร้างหลกัสูตรเฉพาะใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของเด็ก  จึงเป็นส่ิง 
ท่ีควรกระท า  การปรับโปรแกรมการอ่านในชีวติประจ าวนัของเด็กท าไดโ้ดยครูคอยใหก้ าลงัใจ 
ไปจนถึงการปรับวธีิการสอน  ใชเ้ทคนิควธีิการสอนอ่านท่ีเหมาะสมกบัแบบการคิดหรือแบบ 
การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน 
 บนัลือ พฤกษะวนั  (2538, หนา้ 12 - 17)  ไดก้ล่าวไวว้า่  ในการสอนอ่านจะตอ้งศึกษา
และท าความเขา้ใจมิติหรือขอบข่ายในการสอนอ่าน  ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีมีผลต่อการเรียนการ
สอน  เช่น ตอ้งเขา้ใจถึงธรรมชาติท่ีมาของตวัอกัษร  ท่ีมาของวธีิสอนและวธีิเรียนอ่านของเด็กเพื่อ
น ามาวเิคราะห์วา่ควรจะสอนอ่านดว้ยวธีิใดจึงจะส่งเสริมใหเ้ด็กไดเ้รียนอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 องค์ประกอบส าคัญในการสอนภาษาหรือการอ่าน  มีดงัน้ี 
 1.  ประวติัการคิดตวัอกัษร หรือมิติเก่ียวกบัธรรมชาติท่ีมาของตวัอกัษร 
          1.1 เร่ิมแรกนั้น  เม่ือมนุษยไ์ดมี้ภาษาพดูข้ึนใชแ้ลว้ตอ้งการจะบนัทึกส่ิงท่ีจะ 
ส่ือความหมายนั้น  มนุษยไ์ดใ้ชภ้าพในการส่ือ  ท่ีเรียกวา่  Pictograph  ดงัจะเห็นไดจ้ากภาษาจีน 
ท่ีใชพู้ก่นัจีนในการเขียนภาพจนกลายเป็นตวัหนงัสือ 
  1.2  มนุษยใ์ชค้วามหมายของภาพในการส่ือ  (Ideograph)  เน่ืองจากภาพท่ีใชส่ื้อ
โดยตรงนั้นใชไ้ดใ้นวงจ ากดั  มนุษยจึ์งใชค้วามหมายของภาพในการส่ือ  ยคุน้ีจึงใชแ้ปลความหมาย
ของภาพเขา้ช่วยในการอ่าน  ทั้งภาพและความหมายของภาพน้ี  สามารถใชส่ื้อความหมายไดดี้
พอสมควร  ดงัจะเห็นปรากฏตามผนงัโบสถ ์ วหิาร  ซ่ึงใชแ้ทนตวัหนงัสือได ้ หรือบางทีก็ใช้
ตวัหนงัสืออธิบายประกอบเพื่อความกระจ่างไดม้ากข้ึน 
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  1.3  มนุษยใ์ชเ้สียงของภาพในการส่ือ  จากความตอ้งการท่ีมนุษยต์อ้งการหาทาง 
ท่ีจะส่ือความหมายโดยการบนัทึกใหไ้ดก้วา้งข้ึน  มนุษยจึ์งไดใ้ชเ้สียงของภาพ  โดยการอ่านภาพ
เป็นประโยค  เม่ือฟังแลว้เกิดความเขา้ใจไดเ้ช่นกนั 
  2.  วธีิสอนอ่าน แบบอ่านเป็นค าเป็นประโยค  (Basal Readers ‘Approach)  มุ่งใหอ่้าน
เฉพาะค าหรือเร่ืองราวท่ีมีความหมาย โดยมีภาพเป็นเคร่ืองล่อใจ ภาพช่วยในการอ่าน ภาพเป็นแนว  
(Cue)  ช่วยบอกเร่ือง  เป็นท่ีสนใจใหเ้ด็กอยากอ่าน การอ่านเป็นการอ่านแบบเป็นค า  เป็นประโยค  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจิตวทิยาในการสอนอ่านตามทฤษฎีเกสตลัท ์ (Gestalt Theory)  ท่ีวา่  การเรียนรู้ 
เป็นส่วนรวม  คือ  อ่านเป็นค า ๆ เป็นประโยค  แลว้จึงแยกสะกดตวัผสมค า  ฝึกอ่านภายหลงัซ่ึงมี
ส่วนสอดคลอ้งสนองความตอ้งการ  ความสนใจ  และทนัใจของผูเ้รียน  (รู้เร่ืองหรือความหมายได้
ทนัอกทนัใจ)  ท าใหเ้ด็กอยากอ่านทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
  2.1  บทเรียนอ่านมีภาพช่วยเป็นเคร่ืองล่อใจให้อยากอ่าน 
  2.2  ลกัษณะของบทอ่านเป็นเร่ืองราวน่าสนใจส าหรับเด็ก 
  2.3  ค าท่ีเด็กอ่านควรเป็นค าท่ีเด็กคุน้เคย  หรือมีประสบการณ์ในการพูดของเด็ก 
มาก่อน  เม่ือเด็กอ่านค าเหล่านั้นเขาจะเขา้ไดดี้  เพราะเคยใชพ้ดูจากนั 
  2.4  แต่ละบทอ่านใชค้  านอ้ยค า  มีการซ ้ าค  า  ช่วยใหจ้  าแม่น  ใชเ้ป็นตวัน าใน 
การแจกลูกไดดี้  นัน่คือ  มีค  าแม่บท  (Key word) 
  2.5  การด าเนินเร่ืองรวดเร็วสอดคลอ้งกบัช่วงความสนใจของเด็ก  ท าให้เด็ก
กระตือรือร้นท่ีจะอ่าน  ไม่ตอ้งใชเ้วลานาน  (ถา้นานเกินช่วงความสนใจ  10 - 15  นาที  เด็กจะเร่ิม
เบ่ือท่ีจะฝึกอ่าน)  โดยเฉพาะเด็กท่ีเร่ิมเรียน 
 3.  วธีิเรียนอ่านของเด็ก  แฟรงค ์ แมร่ี   และลอเรนซ์  (Frank Mary Lawrence ; อา้งอิงใน   
บนัลือ  พฤกษะวนั, หนา้ 14)  ไดท้  าการคน้ควา้และพบวา่เด็กเรียนได ้ 3  ทางดว้ยกนั  คือ 
  3.1  เด็กเรียนอ่านทางตา  เด็กใชส้ายตาอ่านภาพท่ีสัมพนัธ์กบัค าหรืออ่าน 
บตัรค าประกอบภาพ  พอรู้จกัเรียกช่ือภาพนั้นเขาก็อ่านค าได ้ ซ่ึงถือวา่เป็นวธีิอ่านท่ีง่ายท่ีสุด   
บตัรประโยคประกอบภาพก็อ่านกิริยาอาการของภาพ แลว้พดูเป็นประโยคตามท่ีเห็นภาพนั้น ๆ   
อ่านภาพบอกเร่ืองแลว้ฝึกอ่านค าได ้ภาพเป็นหวัใจส าคญัท่ีเด็กใชช่้วยในการอ่าน  แบบเรียนก็ดี  
หนงัสือส าหรับเด็กก็ดี ส่ือการเรียนก็ดี  น่าจะใชป้ระโยชน์จากภาพ  น ามาช่วยในการอ่านใหม้าก
ข้ึน  ทั้งน้ีเพื่อจะส่งเสริม ใหเ้ด็กประสบความส าเร็จในการอ่านแต่ตน้  เด็กจะไดมี้ก าลงัใจในการ
อ่านมากข้ึน  เม่ือเด็กมีก าลงัใจและสนใจในการอ่านแลว้ยอ่มน าไปฝึกอ่านหนงัสือไดดี้ 
  3.2  เด็กเรียนอ่านทางหู  ใชหู้วเิคราะห์เสียงและผสมเสียงอ่านเป็นค า ๆ  การอ่าน
ลกัษณะน้ี  เด็กจะใชเ้สียงพาไป  (Sound Bending)  มาช่วยในการอ่าน  และการอ่านแบบน้ีบางที  
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เด็กเกือบไม่ใชส้ายตาช่วยในการอ่านเลย  (ถา้อ่านเป็นกลุ่ม)  ถา้สังเกตเด็กอ่านบทแจกลูกแม่ ก.กา 
หรือค าท่ีมีตวัสะกดดว้ย  เด็กก็สามารถใชเ้สียงพาไป  เช่น   จาน  จอ อา จา  จา นอ- จาน  พอ
หวัหนา้ออกเสียงตวั  งอ  เด็กสามารถไล่สะกดไดท้นัที  เพราะไดแ้นวจากโครงสร้างของค าท่ีอ่าน
มาแลว้ช่วยการอ่านนัน่ก็คือ  การไล่สะกดค าอ่านโดยใชเ้สียงพาไป  การเรียนอ่านดว้ยหูของเด็ก   
จึงมีความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติท่ีมาของภาษา  (ตวัอกัษร)  ท่ีใชเ้สียงของภาพในการส่ือ 
    3.3  เด็กเรียนอ่านโดยการจ ารูปค าโครงสร้างและรูปค าของตวัอกัษรท่ีมีความหมาย
เด่น  และไดอ่้านซ ้ า ๆ  บ่อยคร้ังก็จะจ าไดดี้  เพราะนึกภาพออกไดเ้ด่นชดั  ความหมายของภาพท่ีเด็ก
แปลจากค าอ่าน  จะมีความสัมพนัธ์กบัค าท่ีจ  าได ้ การจ ารูปค าจึงเป็นการเรียนอ่านทางสมอง  
โดยสมองจะระลึกภาพไดจ้ากการเขา้ใจความหมายของค านั้น ๆ เช่น  เด็กอ่านค าวา่ ยกัษ ์แลว้ระลึก
ถึงรูปยกัษไ์ดดี้  เพราะเคยเห็นภาพยกัษจ์ากโทรทศัน์  หรือหนา้ประตูโบสถว์หิาร  หรือโขน ค าวา่ 
ยกัษ ์ สัตว ์ และสัตย ์ เด็กยอ่มจ าค าแรกไดดี้กวา่  เพราะความหมายเด่นกวา่ค าอ่ืน 
 การท่ีเด็กเรียนอ่านโดยวธีิจ ารูปค า  ตอ้งเป็นค าท่ีเด็กระลึกถึงความหมายเป็นภาพได ้    
ภาพท่ีระลึกไดจึ้งเป็นภาพแห่งความหมาย  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ  ท่ีมาของตวัอกัษรท่ีใช้
ความหมายของภาพในการส่ือ  หรือแปลความหมายของค าท่ีจ  าไดน้ั้นเป็นภาพ  และในท านอง
เดียวกนั การจะเล่าเร่ืองราว เด็กก็จะตอ้งระลึกถึงภาพแห่งประสบการณ์ไดก่้อน ความหมายของ
ภาพแห่งประสบการณ์ท่ีระลึกไดก่้อนเหล่าน้ี  เป็นทางน าท่ีจะใหค้รูสร้างเป็นแผนภูมิประสบการณ์
ใชใ้นการสอนอ่านโดยใชแ้ผนภูมิประสบการณ์   
 บนัลือ พฤกษะวนั  (2538, หนา้ 3)  กล่าววา่ การท่ีเด็กอ่านไดโ้ดยการอ่านเป็นค า มีภาพ 
ประกอบในการช่วยอ่าน  เด็กไดฝึ้กอ่านค าประกอบภาพ  เป็นการเสริมแรงใหเ้ด็กสนใจทา้ทาย 
ใหอ้ยากอ่าน  ใหผู้เ้รียนเห็นวา่การอ่านนั้นง่าย 
 ลกัษณะของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
 ศรียา นิยมธรรม  (2541, หนา้ 42)  กล่าวถึงลกัษณะเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ดา้นการอ่าน  ดงัน้ี 
  1.  ขมวดคิ้ว น่ิวหนา้เวลาอ่าน 
  2.  หลงบรรทดั 
  3.  อ่านสลบัค า  อ่านขา้มค า 
  4.  อ่านสลบัตวัอกัษร 
  5.  การอ่านซ ้ า  การอ่านถอยหลงั 
  6.  อ่านออกเสียงไม่ชดั 
  7.  จบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านหรือล าดบัเร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้
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  8.  จ  าใจความส าคญัของเร่ืองไม่ได ้
  9.  เล่าเร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้  

การสอนอ่านส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ผดุง อารยะวญิญู  (2545, หนา้ 17 - 21)  ไดใ้หค้  าแนะน า  และกลวธีิท่ีช่วยแกปั้ญหา 

การอ่านของเด็กในกรณีอ่านไม่ออก  อ่านแลว้ไม่เขา้ใจ  ดงัน้ี 
1.  เล่นเกมเก่ียวกบัค า (Play Word Games) 
2.  การอ่านออกเสียงทุกวนั (Read Aloud Everyday) 
3.  ท าเร่ืองอ่านใหเ้ป็นส่ิงบนัเทิง (Model Reading as Enjoyable) 
4.  น าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการอ่านมาใชป้ระโยชน์ (Put Learning to use) 

กลวธีิส าหรับการสอนเด็กใหอ่้านออก  (Decoding) 
1.  สอนใหเ้ด็กรู้จกัเสียงของค า  (Build Awareness of Sounds)  เล่นเกมค า 

สัมผสัเสียงสระเดียวกนั  เช่น  กิน  บิน  ดิน  เพื่อใหเ้ด็กไดอ้อกเสียงค าต่างๆใชว้ธีิใหอ้อกเสียง 
ค าท่ีพอ้งเสียง 

2.  เกมฟังเสียงตวัอกัษร  (Play Listening Games for  Letter Sound  
Correspondence)  พดูประโยคแลว้ใหเ้ด็กปรบมือเม่ือไดย้ินเสียงตวัอกัษรนั้น ๆ 

3.  เนน้ค าใหม้องเห็นชดั  (Reinforce Sight Words)  ใชบ้ตัรค าท่ีมีสีสันเพื่อเนน้ 
ค าท่ีตอ้งการสอนใหเ้ด็กเห็นอยา่งชดัเจน 

4.  เรียนรู้ค าก่อนอ่าน  (Preview Words)  เรียกร้องความสนใจของเด็กออกเสียง 
ค ายากนั้นๆ ก่อนท่ีจะไปอ่านรวมกบัขอ้ความอ่ืน 

5.  เกมแยกและรวมค า  (Play Listening Games for Blending and Segmenting  
Sounds)  ใหเ้ด็กออกเสียงค าทีละพยางคแ์ยกกนัก่อน  แลว้ค่อยออกเสียงต่อกนัภายหลงั  เช่น 
โรง -  เรียน = โรงเรียน  หรือเม่ือเด็กไดย้นิค ารวมแลว้เด็กแยกค าเอง  เช่น  รถยนต ์=  รถ -  ยนต ์ 
การออกเสียงตามพยางคข์องค าอาจใชก้ารปรบมือเป็นจงัหวะตามพยางคไ์ปดว้ยก็จะช่วยใหเ้ด็ก
เรียนรู้หน่วยเสียงไดช้ดัเจนมากข้ึน 

6.  เกมออกเสียงไม่ครบ  (Play Missing Sound Games)  สอนใหเ้ด็กออกเสียงค า 
ท่ีสมบูรณ์ก่อนแลว้ผูส้อนออกเสียงใหม่แต่บางพยางค ์ แลว้ใหเ้ด็กเติมเสียงท่ีขาดหายไป  เป็นเกม 
ท่ีใชไ้ดท้ั้งเด็กระดบัก่อนวยัเรียน  และในระดบัประถมศึกษาตอนตน้ 

7.  รวมหลายวธีิ  (Involve Several Pathways)  อ่านออกเสียงดงั ๆ ไปพร้อม ๆ กนั  
ใหเ้ด็กไดย้นิและสังเกตค าไปดว้ย  บนัทึกเทปใหเ้ด็กฟังและอ่านไปพร้อม ๆ กนัร้องเพลงท่ีมีค า 
ท่ีเด็กก าลงัเรียนอยูห่รืออ่านค าในเพลงท่ีเด็กชอบ 
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  8.  ใชค้  าเขา้พวกเดียวกนั  (Using Word Families)  ใหเ้ด็กฟังและอ่านไปพร้อมกนั   
ร้องเพลงท่ีมีค าท่ีเด็กก าลงัเรียนอยูห่รืออ่านค าในเพลงท่ีเด็กชอบ 
  9.  เขียนค าเขา้พวกเดียวกนั  (Write using word families)  กระตุน้ใหเ้ด็กน าค าท่ี
เป็นพวกเดียวกนัมาเขียนเร่ืองราวหรือแต่งเป็นกลอนง่าย ๆ  เด็กอาจขีดเส้นใตห้รือระบายสีเนน้
อกัษร หรือค าท่ีน ามาใชน้ั้น ๆ  เพื่อเป็นการย  ้าใหเ้ห็นหรือเรียนรู้มากข้ึน 
  10.  สอนกฎการอ่าน  (Teach Rules)  เด็กบางคนอาจเรียนรู้การอ่านค าจากกฎ 
การอ่านหรือหลกัการประสมเสียงสระ  เช่น  ม  อือ  มือ  เป็นตน้  เม่ือเด็กพบค าท่ีสะกดดว้ยสระนั้น  
เด็กก็จะอ่านออก 
  11.  ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน  (Foster Decoding Abilities)  หาโอกาส
ส่งเสริมใหเ้ด็กอ่านใหค้ล่องในส่ิงท่ีมีความหมายหรือเป็นส่ิงท่ีเด็กสนใจ  โดยยดึเด็กเป็นส าคญั  
ไม่ใช่ยดึการอ่านออกเสียงเป็นส าคญั  
 จากทฤษฎีและหลกัการขา้งตน้  แสดงใหเ้ห็นวา่การท่ีจะสอนอ่านใหไ้ดผ้ลตาม
วตัถุประสงคน์ั้นจะตอ้งศึกษาและเขา้ใจในธรรมชาติของภาษา ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก  
และหลกัการวธีิการสอนใหส้อดคลอ้งกนั การจะเลือกใชว้ิธีการสอนแบบใด  จึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
ปัญหา  ความบกพร่อง  จุดท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือพฒันาในตวัเด็ก  เพราะวธีิการสอนในแต่ละวธีิจะมี
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปตามระดบัการเรียนรู้หรือจุดมุ่งหมายของการสอน  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง 
ท่ีศึกษาเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ดา้นการอ่าน  ท่ีมีปัญหาในการอ่านค าท่ีสะกด 
ไม่ตรงมาตรา แม่กบ แม่กน แม่กก แม่กด  
  ผูว้จิยัจึงไดเ้ลือกวธีิการสอนอ่านโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและใชเ้ทคนิคการสอนเชิง
พฤติกรรม เพราะวธีิน้ีช่วยให้เด็กเรียนรู้การอ่านไดดี้ มีรูปภาพ  ท่ีท าใหเ้ด็กมีความกระตือรือร้นท่ีจะ
เรียน  และช่วยใหเ้ด็กจ าค าไดดี้ยิง่ข้ึน 

  
เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการเขยีน  

ความส าคัญของการเขียนค า 
 นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการเขียนสะกดค าไวด้งัน้ีสมบูรณ์  ทินกร (อา้งถึง 
Dale and Others, 1971) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัสะกดค าไวว้า่ 

1. การสะกดค าผดิ ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจความหมายของค าผิดไปดว้ย 

2.  การสะกดค าถูก จ าเป็นท่ีจะตอ้งแยกความหมายของค าแต่ละค าได ้

3.  นกัเรียนท่ีรู้จกัสะกดค า สามารถท่ีจะหาค าในพจนานุกรม ไดร้วดเร็ว 

4.  การรู้จกัสะกดค า ถือเป็นความสามารถ เป็นการศึกษาและท าใหอ่้านหนงัสือได ้
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5.  ความบกพร่องในการสะกดค า ท าใหเ้สียเวลาทั้งครูและนกัเรียนในการเรียนกาสอน 

6. ผูท่ี้มีความบกพร่องในการสะกดค า ท าใหห้มดโอกาสท่ีจะใชค้  าเพื่อเนน้ความหมาย
ในขอ้เขียนของตนได ้

ก าชยั  ทองหล่อ (2509, หนา้ 190) ไดก้ล่าววา่ ตวัอกัษรเป็นสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนเสียงพดู
เพราะฉะนั้น การเขียนค าจึงนบัเป็นความส าคญัส่วนหน่ึงของการใชภ้าษา การเขียนสะกดค าผดิ
ความหมายก็จะแปรเปล่ียนไปหรืออาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได ้ซ่ึงในเร่ืองน้ี  

วรรณี โสมประยรู (2537, หนา้ 503) ไดก้ล่าวไวว้า่ การเขียนสะกดค าเป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ต่อการเขียนอยา่งหน่ึง เพราะเด็กจะตอ้งรู้จกัสะกดค าไดถู้กตอ้งก่อนท่ีจะสามารถเขียนประโยคและ
เร่ืองราวได ้ถา้เด็กเขียนสะกดค าผดิเสมอจะไม่สามารถแสดงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความคิดของตนเอง 
ดงันั้นการเขียนสะกดค าใหถู้กตอ้งนบัวา่เป็นส่ิงส าคญัในการเขียนเป็นอยา่งยิง่ เด็กควรเขียนสะกด
ค าใหถู้กตอ้งเสียตั้งแต่เม่ือเร่ิมเรียนค า เพื่อช่วยใหเ้ด็กรู้จกัค าต่างๆ ท่ีจ  าเป็นในชีวติประจ าวนั และ
ช่วยใหเ้ด็กใชค้  าต่าง ๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง กวา้งขวาง ครูจึงตอ้งฝึกฝนนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอทุก
ระดบัชั้น เพราะไม่วา่เด็กจะเรียนวชิาใด ในสาขาใด เด็กตอ้งเรียนอ่านค าหรือประโยคท่ีมีใน
หนงัสือเรียนท่ีใชเ้รียนใหไ้ด ้และเม่ืออ่านออกแลว้ก็ตอ้งเขียนไดด้ว้ยการสะกดค าเป็นส่ิงจ าเป็น      
ในการเรียนภาษา ถา้เด็กอ่านออกเขียนได ้สะกดค าถูกตอ้ง เด็กจะสามารถน าประโยชน์จาก             
การเรียนไปใชก้บัวชิาอ่ืนๆไดดี้ (ประยทุธ วชัรดิษฐ์, 2516,หนา้ 20) 

วรรณี โสมประยรู (2537, หนา้ 18) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการเขียนวา่ การเขียนค า
เป็นรากฐานส าคญัของการเขียน ซ่ึงผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งรู้หลกัต่าง ๆ เพื่อช่วยใหส้ามารถเขียนสะกด
ค าไดถู้กตอ้ง และท าใหก้ารส่ือความหมายมีประสิทธิภาพ 
 สมชาย  หอมยก (2542, หนา้  29) ไดส้รุปความส าคญัของการเขียนไว ้ดงัน้ี 
  1. การเขียนท าใหเ้กิดความหมายชดัเจน เป็นหลกัฐานในการศึกษาคน้ควา้และ
อา้งอิงได ้
  2. การเขียนเป็นการสืบทอดวฒันธรรมของธรรมชาติ เช่น ศิลาจารึกของพอ่       
ขนุรามค าแหง เป็นตน้ 
  3. การเขียนเป็นการสร้างความบนัเทิง ช่วยผอ่นคลายความตึงเครียด เป็น             
การสะทอ้นความคิดและความรู้สึกนึกคิดใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่สังคม 
  4. เป็นพื้นฐานในการสร้างส่ิงท่ีแปลกใหม่ใหเ้กิดข้ึนในสังคม 
  5. การเขียนเป็นปัจจยัส าคญัต่อทุกอาชีพ 
 ดงันั้น การเขียนสะกดค าใหถู้กตอ้ง จึงเป็นส่ิงจ าเป็น นอกจากจะมีผลดีต่อการส่ือ
ความหมายระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูอ่้านแลว้ ยงัมีผลต่อการประเมินคุณค่าของผูอ่้านท่ีมีต่อผูเ้ขียน       
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ดว้ย เน่ืองจาการเขียนสะกดค านั้น เป็นส่วนหน่ึงของการเขียน ผูเ้ขียนท่ีดีตอ้งมีความประณีตและ
รับผดิชอบในงานเขียนของตน โดยการเขียนสะกดค าใหถู้กตอ้งตามอกัขรวธีิ นกัเรียนสามารถ 
น าประโยชน์ท่ีไดรั้บจาการเขียนสะกดค าไปใชไ้ดก้บัทุกวชิา และในชีวติประจ าวนัคือใชใ้น 
การติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น ถา้เขียนสะกดค าผดิ ผูอ่้านไม่เขา้ใจขอ้ความอาจตีความหมายผดิจึงไม่
สามารถส่ือสารได ้

สรุปไดว้า่ การเขียนมีความส าคญั และมีประโยชน์ในชีวติประจ าวนัมากทั้งต่อบุคคลและ
สังคม การเขียนค าใหถู้กตอ้งนั้นเป็นส่ิงส าคญัในการเรียนรู้ ถา้เขียนสะกดค าผดิจะท าใหค้วามหมาย
ของค าเปล่ียนไป ท าใหส่ื้อสารไม่ตรงความหมาย ดงันั้นครูผูส้อนตอ้งรู้หลกัการเขียนค าท่ีถูกตอ้ง
เพื่อเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดฝึ้กเขียนสะกดค าไดถู้กตอ้ง 

ความหมายของการเขียนค า 
หลกัสูตรประถมศึกษา พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง 2533) มีเน้ือหาในการเขียนสะกด

ค าเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งไดรั้บการฝึกใหส้ามารถเขียนสะกดค าไดถู้กตอ้ง
เร็วรวด จนสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้  นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึง ความหมายการเขียน
สะกดค า ไวด้งัน้ี 
 ชิน โพธ์ิอ่อน (2526, หนา้ 10) ไดใ้หค้วามหมายการเขียนสะกดค า ไวว้า่ “การเขียนสะกด
ค าหมายถึง ความหมายของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีสามารถเขียนสะกดค าใดค าหน่ึงโดนเรียง
พยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์ไดถู้กตอ้ง ตามท่ีควรจะอยู ่
 อรพรรณ  ภิญโญภาพ (2529, หนา้ 14) ไดอ้ธิบายวา่ การเขียนสะกดค าเป็นการฝึกทกัษะ 
การเขียนใหถู้กตอ้งตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานแก่ผูเ้รียนและจะตอ้งให้ผูเ้รียน 
เขียนใจกระบวนการผสมค า รู้หลกัเกณฑท่ี์จะเรียบเรียงอกัษรในค าหน่ึง ๆใหไ้ดค้วามหมายท่ี
ตอ้งการเพื่อจะน าประโยชน์ไปใชใ้นการส่ือสาร 
 สภาวดี  เพง็ศรีโคตร (2539, หนา้ 14) สรุปการเขียนสะกดค าไดว้า่ “การเขียนสะกดค า
หมายถึงการเขียนโดยเรียงล าดบัพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์และตวัสะกด เป็นค าไดอ้ยา่งถูก
หลกัเกณฑแ์ละถูกตอ้งตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2525 เพื่อใหส้ามารถออกเสียงได้
อยา่งชดัเจนและส่ือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 อรทยั  นุตรดิษฐ ์ (2540, หนา้ 10) สรุปการเขียนสะกดค าไวว้า่ “การเขียนสะกดค าหมายถึง
การเขียนค าค าหน่ึงค าใดอนัประกอบดว้ย พยญัชนะตน้ สระ วรรณยกุต ์ตวัสะกด และตวัการันต ์ได้
ถูกตอ้ง ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2525” 

เปรมจิต  ศรีสงคราม (2543, หนา้  3) ไดใ้หค้วามหมายของการเขียนไวว้า่ การเขียน 
หมายถึง การบนัทึกความรู้ ความคิด เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีไดพ้บ ไดอ่้าน เพื่อเป็นหลกัฐานเพื่อใหจ้  าได ้
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สนิท  ตั้งทว ี (2538, หนา้  125) กล่าววา่ การเขียน หมายถึง การแสดงความรู้ ความคิด  
และความรู้สึกท่ีมีอยูใ่นใจออกมาใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ โดยใชว้ิธีสัญลกัษณ์ท่ีเรียนวา่ ตวัอกัษร เพื่อให้
ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจเจตนาของผูเ้ขียน ผูอ่้านจะสามารถรับรู้ความในใจของผูเ้ขียนไดดี้หรือไม่ ก็อยูท่ี่วา่ 
ผูเ้ขียนมีทกัษะในดา้นการใชภ้าษาเขียนไดดี้เพียงไร รวมถึงการเขียนขอ้ความโดยการเรียบเรียงค า
ใหถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ไทยและการเลือกใชส้ านวนอยา่งถูกตอ้ง 

เครือวลัย ์ชรสุวรรณ  (2541,หนา้ 7) ใหค้วามหมาย การเขียนค า หมายถึง การเขียนโดยใช้
พยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์และตวัสะกดการันต ์เรียบเรียง เป็นค าใหถู้กตอ้ง และมีความหมายตาม
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2525 

ปราณี  สมณา  (2540, หนา้ 4) ไดใ้หค้วามเห็นวา่ การสะกดค า หมายถึง การสอนให้
นกัเรียนรู้จกักฎเกณฑก์ารเรียงล าดบัอกัษรหรือการเรียงพยญัชนะ สระ และวรรณยกุตไ์ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตามหลกัภาษา เพื่อจะไดอ้อกเสียงชดัเจน เขียนค าไดถู้กตอ้งและมีความหมาย สามารถใช้
ส่ือสารกนัได ้
 จากความหมายการเขียนสะกดค าท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ การเขียนสะกดค าหมายถึง
การเขียนตามหลกัเกณฑไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2525 โดยเรียง
พยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์ตวัสะกดและตวัการันต ์ตามล าดบัเพื่อใหส้ามารถออกเสียงไดอ้ยา่ง
ชดัเจนและส่ือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ความหมายของการเขียนค า คือ การถ่ายทอดความคิด 
โดยใชส้ัญลกัษณ์ตวัอกัษรถูกตอ้งตรงตามหลกัภาษาและความนิยมในการใชภ้าษา โดยผา่น
กระบวนการในการรวบรวมเรียบเรียงความคิดอยา่งเป็นระบบ เพื่อส่ือความให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดต้รง
ตามเจตนารมณ์ของผูเ้ขียน 
 ปัญหาการเขียนค า 

ปัจจุบนัน้ีนกัเรียนเขียนสะกดค าผดิกนัมาก ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ           
มีผูก้ล่าวถึงสาเหตุไวด้งัน้ี 
 ยพุดี  พลูเวชประชาสุข (2525, หนา้ 1) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความยุง่ยากใน       
การเขียนสะกดค า คือ “ธรรมชาติของภาษาไทย มีพยญัชนะถึง 44 ตวั แต่มีเสียงเพียง 21 เสียง       
ท  าใหค้  าในภาษาไทยมีค าซ ้ ากนัมากและมีความหมายต่างกนั ซ่ึงหากขาดการสังเกตและหลกัเกณฑ์
ในการจดจ าแลว้ก็มีโอกาสเขียนสะกดค าผดิมาก” 
 ดุษฎีพร ช านิโรคศาสนต ์(2527, หนา้ 45) ไดเ้สนอความคิดวา่ “ขอ้บกพร่องในการใชภ้าษา   
อาจเกิดจาการใชค้  าผดิความหมาย ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีมีค าท่ีมีรูปและเสียงหรือความหมาย
ใกลเ้คียงกนั หรืออาจเกิดจากการท่ีผูใ้ชภ้าษาไม่รู้ความหมายหรือความหมายแฝงของค า จึงท าให้
เขียนสะกดค าผดิ” 
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 รุจี  สุขเสมอ (2526, หนา้ 96) พบวา่ การสอนของครูมีผลต่อความสามารถในการเขียน
สะกดค าของนกัเรียน เช่น 

1. ครูฝึกทกัษะในการเขียนสะกดค าแก่นกัเรียน โดยการเขียนตามค าบอก และ  
การแกไ้ขค าท่ีเขียนผดิซ ้ าๆกนัเท่านั้น 

2. ครูแกไ้ขหรือช้ีแจงขอ้บกพร่องในการเขียนสะกดค าผดิใหก้บันกัเรียน         
นอ้ยเกินไป 

3. ครูสอนทกัษะทั้ง 4 คือ การฟัง การพดู การอ่านและการเขียน ใหมี้
ความสัมพนัธ์กนัไม่เพียงพอ 

4. หลกัสูตรก าหนดให้นกัเรียนเรียนหลกัภาษาในแง่ของการน าไปใชจึ้งท าใหไ้ม่
มีเน้ือหาของหลกัภาษาโดยตรง ครูอาจเขา้ใจผดิวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งสอนหลกัภาษา 

5. ครูบางคนสอนสะกดค าไม่ถูกวธีิ รวมทั้งไม่มีแบบฝึกหดัสะกดค าส าหรับฝึก
โดยเฉพาะ 

6. ครูบางคนไม่เป็นแบบอยา่งท่ีดี ทั้งในดา้นการฟัง การพดู การอ่านและการเขียน 

 วรรณี  โสมประยรู (2537, หนา้ 151 - 153) กล่าวถึงปัญหาทางการเขียนไว ้ดงัน้ี 
             1. การเขียนอกัษรไม่ชดัเจน เน่ืองมาจากไม่เขียนหวัหรือเขียนหนงัสือหวับอด

สัดส่วนตวัอกัษรผดิไปจากท่ีเป็นจริง เขียนตวัอกัษรผิดขนาด เขียนตวัอกัษรท่ีคลา้ยกนัให้
เหมือนกนั หรือเขียนลกัษณะผดิตวัอกัษร 

2. การวางเคร่ืองหมายและสระท่ีผดิ 
3. เขียนตวัหนงัสือเล่นหาง ท าใหเ้ขา้ใจไขวเ้ขวไปจากเดิม 
4. เขียนผดิลกัษณะตวัอกัษร คือเขียนรูปตวัอกัษรไทยผดิ 

             5. เขียนผดิลกัษณะการเขียนภาษาไทย ลกัษณะการเขียนภาษาไทยเป็นการเขียน
เป็นตวั ๆ หรือค า ๆ และมีการวรรคตอน ไม่ติดกนัเป็นพืดแบบภาษาองักฤษ เม่ือเขียนติดกนัเป็นพืด
จึงท าใหผู้อ่้านเดาไม่ออกวา่ขอ้ความควรจะเป็นอยา่งใด 

              6. เขียนลายมือไม่สม ่าเสมอหรือเขียนไม่เป็นระเบียบ คือ เขียนขนาดตวัไม่เท่ากนั 
เขียนโยม้าขา้งหนา้ โยไ้ปขา้งหลงั ช่องไฟและวรรคตอนไม่เท่ากนั ท าใหอ่้านยากและเขา้ใจยากดว้ย 

              7. เขียนลายมือเล็กเกินไป ท าใหต้วัมีลกัษณะหยกัหายไป ผูอ่้านจึงเพง่สายตามาก 
อ่านแลว้ปวดตา บางคร้ังตอ้งเดา จึงท าใหผู้อ่้านเขา้ใจงานท่ีเขียนผดิ 

              8. เขียนไม่สะอาดและไม่สวยงาม เพราะมีรอยขดูลบขีดฆ่าสกปรก บางคร้ังลบไม่
หมด ท าใหต้วัอกัษรผิดไป นอกจากเขียนผดิดูไม่งามตาแลว้ยงัแสดงใหเ้ห็นนิสัยการท างานท่ีไม่
เป็นระเบียบ เรียบร้อยของผูเ้ขียนอีกดว้ย 
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 9. เขียนโดยเคร่ืองเขียนสีจาก เช่น ดินสอหรือปากกาท่ีมีสีซีดจาง จนท าใหส่้วน
ของตวัอกัษร มองเห็นไม่ชดั ท าใหอ่้านยากบางคร้ังอ่านผิด 

10. ขอ้บกพร่องในการเวน้วรรค 
 สรุปปัญหาดงักล่าว ลว้นมีผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการเขียนสะกดค าของ
นกัเรียน ครูควรช้ีแนะให้นกัเรียนเห็นความส าคญัตอ้งการเขียนสะกดค าใหถู้กตอ้ง ตลอดจนคอย
ดูแลแกไ้ขเม่ือนกัเรียนเขียนสะกดค าผดิอยา่งใกลชิ้ดและขอ้บกพร่องในการเขียนท่ีพบบ่อย คือ 
ปัญหาเก่ียวกบัลายมือ การเขียนตวัอกัษรผดิลกัษณะ การวางสระ วรรณยกุตไ์ม่ถูกท่ี การเขียน       
โยห้นา้หรือหลงั ความไม่เหมาะสมในการเวน้ช่องไฟ หรือวรรคตอน ความสกปรกท่ีเกิดจาก     
การขดู ลบ ฆ่า ขณะเขียน การเขียนขาดประสิทธิภาพ 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งมีปัญหาการเขียนค าท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัมกัจะเขียนตาม
เสียงอ่าน เขียนตกหล่น เขียนผดิเป็นประจ า 

การสอนเขียนค า 
การเขียนเป็นพฤติกรรมดา้นการส่ือสาร ซ่ึงจะถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึกต่าง ๆ 

ออกมาโดยการเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ เพราะฉะนั้นการเขียนหนงัสือจึงตอ้งใช้
กลไกมากมายทั้งทางสมอง การควบคุมกลา้มเน้ืออวยัวะท่ีใชใ้นการเขียน การสอนเขียนแก่นกัเรียน 
มุ่งหวงัใหน้กัเรียนใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามอกัขรวธีิ เขียนไดร้วดเร็ว จดัล าดบัความคิด และใชภ้าษา
เขียนในชีวติประจ าวนัได ้
 อรพรรณ ภิญโญภาพ (2529, หนา้ 12)ใหค้วามหมายของการสอนเขียนสะกดค าไวว้า่  
“การสอนเขียนสะกดค า เป็นการฝึกทกัษะการเขียนใหถู้กตอ้งตามพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถานแก่ผูเ้รียน และจะตอ้งใหผู้เ้รียนเขา้ใจ กระบวนการประสมค า รู้หลกัเกณฑท่ี์จะ
เรียนเรียงตวัอกัษรในค าหน่ึงๆใหไ้ดค้วามหมายท่ีตอ้งการเพื่อน าประโยชน์ไปใชใ้นการส่ือสาร” 
 วรรณ  เครือนิยม (2531, หนา้ 12) ไดก้ล่าวถึงการสอนเขียนสะกดค าวา่ “การสอนเขียน
สะกดค าเป็นการสอนให้นกัเรียนรู้จกัหลกัเกณฑใ์นการเรียงล าดบัตงัอกัษร สระ วรรณยกุต ์ประสม
ค าใหถู้กตอ้งและไดค้วามหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2525 และส่ือ
ความหมายกนัได”้ 
 อรทยั  นุตรดิษฐ ์(2540, หนา้ 14) ไดส้รุปความหมายของการเขียนสะกดค าไวว้า่ “การสอน
เขียนสะกดค าหมายถึง การจดักิจรรมการเรียนการสอนเพื่อฝึกทกัษะใหผู้เ้รียนสามารถเขียนสะกด
ค าโดยเรียงล าดบัพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์ตวัสะกด ตวัการันต ์ประสมเป็นค าท่ีมีความหมายได้
ถูกตอ้งตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2525” 
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  สุจริต  เพียรชอบ และ สายใย อินทรัมพรรย ์(2538, หนา้ 120 – 121)  ไดเ้สนอแนะ 
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในเร่ืองของการสะกดค าไวด้งัน้ี 
  1. ท าบญัชีค ายากแจกใหน้กัเรียนไดศึ้กษา แต่ละสัปดาห์น าค าเหล่าน้ีมาให้
นกัเรียนเขียนเป็นค า ๆ แลว้ใหต้รวจค าตอบเองหรือแลกกนัตรวจก็ได ้
  2. ใหน้กัเรียนแต่งประโยค ซ่ึงประกอบดว้ยค าท่ีมกัเขียนผิด แลว้ใหน้กัเรียน 
บอกใหเ้พื่อนเขียนตาม จากนั้นก็บอกค าเฉลยท่ีถูกตอ้ง 
  3. แบ่งหมู่นกัเรียนเพื่อแข่งขนัเขียนค า หรือขอ้ความท่ียาก 
  4. แจกบญัชีค าท่ีเขียนผดิถูกปนกนั แลว้ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย ถูก – ผดิ 
หนา้ค านั้น 
  5. น าค ายากมาแต่งเป็นแบบสอบถามแบบใหเ้ลือกตอบ แลว้ใหน้กัเรียนท า
เคร่ืองหมายถูกหนา้ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
  6. ก าหนดใหน้กัเรียนท าบญัชีค ายากเรียงตามล าดบัตวัอกัษร 
  7. แจกขอ้ความสั้น ๆ ซ่ึงประกอบดว้ยค ายากท่ีเขียนถูกและผดิปนกนั ใหน้กัเรียน
หาค าท่ีสะกดผดิแลว้แกไ้ขใหถู้กตอ้ง  

นิภา แกว้ประทีป (2546, หนา้ 12) ไดเ้สนอแนะล าดบัขั้นตอนการสอนสะกดค าไวด้งัน้ี 
  ขั้นท่ี 1  ความหมายและการออกเสียง ครูตอ้งใหเ้ด็กเขา้ใจความหมายของค า 
มองดูค าพร้อมกบัออกเสียงค านั้น ๆ และสามารถท่ีจะพดูออกมาเป็นค า ใหเ้ป็นประโยค โดยใชค้  า
นั้นใหถู้กตอ้งดว้ย 
  ขั้นท่ี 2  การมองเห็นรูปค า ในขั้นน้ีครูตอ้งใหเ้ด็กเห็นรูปค าท่ีสะกด และเห็น
ส่วนประกอบต่าง ๆ ใหเ้ด็กแยกค านั้นออกเป็นพยางค ์ๆ ออกเสียงค านั้นเป็นพยางคไ์ดแ้ลว้สะกด
เป็นค าอีกคร้ังหน่ึง 
  ขั้นท่ี 3  การระลึกถึงค า ใหม้องดูทั้งค  าแลว้สะกด โดยไม่ตอ้งมองค านั้น ๆ  
เสร็จแลว้ลองตรวจดูวา่การสะกดค าของตนเองถูกตอ้งหรือไม่ หากสะกดผดิใหก้ลบัไปท าขั้นท่ี  
1, 2 และ 3 ใหม่อีกคร้ัง 
  ขั้นท่ี 4  การเขียนค า ในขั้นน้ีเด็กจะฝึกหดัเขียนค าไดถู้กตอ้ง ตรวจสอบการเขียน 
และการสะกดใหถู้กตอ้งเรียบร้อย 
  ขั้นท่ี 5  การทบทวน ให้เด็กเขียนค านั้นโดยไม่ตอ้งดูแบบ หากเขียนถูกตอ้ง 3 คร้ัง 
แสดงวา่เด็กรู้จกัค านั้นแลว้ ในขั้นน้ีถา้จะใหเ้ด็กจดจ าไดแ้ม่นย  ายิง่ข้ึนควรให้เด็กลองน าไปใช ้เช่น 
ใชใ้นการเขียนประโยค เขียนเรียงความ เขียนจดหมาย เป็นตน้ 
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นอกจากน้ี เครือวลัย ์ชรสุวรรณ (2541, หนา้ 11) ไดเ้สนอแนะวธีิท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนมี
ความสามารถในการเขียนค าถูกตอ้ง และมีผลสัมฤทธ์ิสูง ดงัต่อไปน้ี 

1. วธีิสอนท่ีครูออกเสียงไดถู้กตอ้งและมีแบบการสะกดค าท่ีแน่นอน 
2. วธีิสอนท่ีตอ้งฝึกทกัษะการเขียนค าอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะการฝึกเป็น 

รายบุคคล 
3. วธีิสอนท่ีมีการก าหนดจุดประสงคก์ารสอนท่ีแน่นอน 
4. วธีิสอนท่ีมีการทดสอบก่อนสอนและสอนก่อนทดสอบ 
5. วธีิสอนท่ีฝึกทกัษะดว้ยการเลียนแบบและทราบผลการเรียน 
6. วธีิสอนแบบใชก้ารเรียงล าดบัตวัอกัษร 
7. วธีิสอนโดยผูเ้รียนอ่านและรู้ความหมายของค าและการผนั 
8. วธีิสอนโดยการเลือกและจดัล าดบัค า ตลอดจนน าค าท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั      

มาเขียน 
9. วธีิสอนท่ีมีก าหนดและวางแผนการสอนท่ีแน่นอน 
10. วธีิสอนโดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้กระบวนการและขั้นตอน 

ท่ีถูกตอ้ง 
11. วธีิสอนโดยใชพ้จนานุกรมและมีการทบทวน 
12. วธีิสอนโดยการสร้างแบบฝึกการอ่านและการเขียนแลว้น าไปสอนนกัเรียน 
13. วธีิสอนโดยการน าค าท่ีเป็นปัญหามาสร้างเป็นแบบฝึกทกัษะดว้ยวธีิสัมพนัธ์ 

ทกัษะ 
จากความหมายของการสอนเขียนสะกดค าท่ีกล่าวมาแลว้ พอสรุปไดว้า่ การเขียนสะกด

หมายถึง การฝึกทกัษะการเขียนใหถู้กตอ้งโดยใหน้กัเรียนรู้จกัหลกัเกณฑใ์นการเรียงล าดบัตวัอกัษร 
สระ วรรณยกุต ์ตวัสะกด ตวัการันต ์ประสมค าใหถู้กตอ้งและใหค้วามหมายตามพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2525  การเขียนค าท่ีถูกตอ้งมีความส าคญัในการส่ือสารกนั ท าให้
ผูอ่้านสามารถเขา้ใจความหมายไดถู้กตอ้ง ในการสอนตามล าดบัขั้นตอนสอนจากง่ายไปหายาก 
สอนจากส่ิงใกลต้วัไปยงัส่ิงท่ีไกลตวั ช่วยในการเรียนรู้ของผูเ้รียนในเร่ืองการเขียนค าถูกตอ้งตาม
ตวัสะกด ส่ือความหมายไดถู้กตอ้งตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้
             การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้นน้การเขียนท่ีถูกตอ้งโดยใชเ้ทคนิคหลากหลากช่วยเหลือกลุ่ม
ตวัอยา่ง เช่น การใชภ้าพประกอบการเขียน ซ ้ า ๆ หลาย ๆ คร้ัง เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดก้ระท าซ ้ า ๆ 
จนเกิดความคงทนในการจ าและเขียนค าไดถู้กตอ้ง 
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 กจิกรรมการสอนเขียนสะกดค า 
 การสะกดค าเป็นวธีิการท่ีจะน าไปสู่จุดหมายของการเขียน ซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะการฟัง       
การพดู และการอ่านท่ีดี การสะกดค าเพื่อการเขียนนั้น มีส่วนประกอบท่ีส าคญัคือ ความเขา้ใจ
ความหมายของค าและการอ่านท่ีถูกตอ้งชดัเจนดงันั้นจึงมีนกัการศึกษาหลายท่าน ซ่ึงเลง้เห็น
ความส าคญัของการสอนสะกดค าและไดเ้สนอแนะการสอนเขียนสะกดค าไวด้งัน้ี 

 ประเทิน  มหาขนัธ์ (2519, หนา้ 65) ไดเ้สนอล าดบัขั้นการสอนเขียนสะกดค าดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ความหมายและการออกเสียง ในขั้นน้ีครูจะตอ้งให้นกัเรียนเขา้ใจ
ความหมายของค า มองเห็นค าพร้อมออกเสียงค านั้น และสามารถท่ีจะพดูเป็นประโยคไดโ้ดยใชค้  า
เหล่านั้นอยา่งถูกตอ้ง 
 ขั้นท่ี 2 การมองเห็นรูปค า ครูตอ้งใหน้กัเรียนไดม้องเห็นรูปค าและส่วนประกอบ
ต่างๆของค า แยกเป็นพยางค ์ออกเสียงค านั้นเป็นพยางค ์แลว้สะกดเป็นค าอีกคร้ังหน่ึง 

 ขั้นท่ี 3 การระลึกค า คือใหม้องดูค านั้นแลว้ใหส้ะกดโดยไม่ตอ้งดูตรวจทานดูวา่
การสะกดค านั้นถูกตอ้งหรือไม่ ถา้สะกดผดิใหน้กัเรียนยอ้นกลบัไปเร่ิมตน้ในขั้นท่ี 1 

 ขั้นท่ี 4 การเขียนค านั้นใหถู้กตอ้งจากความจ า ใส่วรรณยกุต ์สระใหถู้กท่ี แลว้
ตรวจดูวา่เขียนค าเหล่านั้นไดถู้กตอ้งชดัเจนหรือไม่ 
 ขั้นท่ี 5 การทบทวน ให้นกัเรียนเขียนค าโดยไม่ตอ้งดูแบบ ถา้เขียนถูกถึง 3 คร้ัง 
แสดงวา่นกัเรียนรู้จกัค านั้นดีแลว้ และถา้จะใหน้กัเรียนจ าไดดี้ยิง่ข้ึนควรใหน้กัเรียนน าค านั้น ไป
เขียนเป็นประโยคทนัที     อาจเขียนเป็นเรียงความหรือเขียนจดหมายก็ได ้

 โรจนา  แสงรุ่งรว ี(2531, หนา้ 16-17) ไดก้ล่าวถึงการสอนเขียนสะกดค าวา่ “การสอนเขียน
สะกดค าอยา่งมีศิลปะนั้น ครูตอ้งสอนไปตามล าดบัขั้นตอนจากขั้นง่ายๆคือขั้นรู้จกัค าโดยเห็น
ภาพรวมของค านั้นเสียก่อนวา่มีลกัษณะอยา่งไรแลว้จึงค่อยสอนใหย้ากในขั้นสะกดค า จดจ าค านั้น
วา่ประกอบดว้ยพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์อะไรบา้ง จากนั้นก็เขียนค านั้นลงไป แลว้ทบทวนหรือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งในการเขียนสะกดค าอีกคร้ังหน่ึง นากจากน้ีครูคอยช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเขียน
สะกดค าไม่คล่องหรือเขียนชา้กวา่คนอ่ืนดว้ย” 
 สภาวดี  เพง็ศรีโคตร (2539, หนา้ 25) ไดส้รุปหลกัการสอนเขียนสะกดค าไวว้า่ “การสอน
ใหน้กัเรียนสามารถเขียนสะกดค าไดถู้กตอ้งแม่นย  า ครูตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของการเขียน
สะกดค าและหลกัการสอนเขียนสะกดค า ซ่ึงพอจะสรุปวธีิการสอนเขียนสะกดค าภาษาไทยไดด้งัน้ี 

1. ใหน้กัเรียนไดม้องเห็นรูปค าวา่มีลกัษณะอยา่งไร ประกอบดว้ย พยญัชนะ สระ 
วรรณยกุต ์และตวัสะกดอะไรบา้ง 

2. ฝึกใหน้กัเรียนออกเสียงค านั้นๆใหช้ดัเจนเป็นค า ๆ 
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3. ฝึกใหน้กัเรียนสะกดค าปากเปล่า โดยวธีิแจกลูกสะกดค าโดยออกเสียงดงั ๆ
อยา่งชดัเจน 

4. สอนใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจความหมายของค านั้นๆและยกตวัอยา่งการใชค้  า
นั้น ๆในสถานการณ์ต่าง ๆ 

5. ฝึกใหล้งมือเขียนสะกดค านั้น ๆหลาย ๆคร้ัง 
6. ใหน้กัเรียนระลึกค าท่ีเขียน แลว้เขียนสะกดค าไม่ตอ้งดูแบบ 

7. ตรวจสอบดูวา่ถูกตอ้งหรือไม่ถา้ไม่ถูกตอ้งใหก้ลบัไปดูค านั้นใหม่ 
8. ใชค้  าท่ีเขียนนั้น น ามาแต่งประโยค โดยอาจแต่งดว้ยปากเปล่าก็ได ้

9. ทบทวนการเขียนอีกคร้ังหน่ึงโดยท าแบบฝึกทกัษะ 

 สรุปไดว้า่ วธีิการสอนเขียนสะกดค า มีวธีิการสอนท่ีหลากหลาย ครูสามารถเลือกใช ้       
ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนหลายวธีิดว้ยกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม ซ่ึงครูจะเป็นผูพ้ิจารณา 
จุดประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนสนใจ และสนุกสนานไม่เบ่ือหน่ายในการเรียนมีความสามารถใน      
การเขียนสะกดค าสูงข้ึน 

 
แบบฝึกทกัษะ 

ความหมายและความส าคัญของแบบฝึกทักษะ 
สุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2544, หนา้ 2) ไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึกไวว้า่ แบบฝึกหดั

หรือแบบฝึก คือ ส่ือการเรียนการสอนชนิดหน่ึง ท่ีใชฝึ้กทกัษะใหก้บัผูเ้รียนหลงัจากเรียนจบเน้ือหา
ในช่วงหน่ึง ๆ เพื่อฝึกทกัษะใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ รวมทั้งเกิดความช านาญในเร่ืองนั้นอยา่ง
กวา้งขวางมากข้ึน 

สุพตัร์ จนัทร์แดง (2547, หนา้ 26 - 27) กล่าววา่ นกัเรียนจะเกิดทกัษะการใชภ้าษาไทย 
อยา่งมีประสิทธิภาพนั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยักิจกรรมท่ีหลากหลายตลอดจนแบบฝึกท่ีดีและเหมาะสม
กบันกัเรียน ซ่ึงลกัษณะของแบบฝึกจะตอ้งออกแบบโดยครูผูส้อน หรือร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
โดยตอ้งมีเน้ือหาท่ีเหมาะสม คือทั้งใหค้วามรู้ และขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ มีสาระ 
และเน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กบัความเป็นจริงของผูเ้รียน ตอ้งทนัสมยั และเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินดว้ย การมี
เน้ือหาท่ีเหมาะสมตอ้งควบคู่ไปกบัวธีิการ หรือกระบวนการท่ีเหมาะสมดว้ย กล่าวคือ ขอ้มูลมาจาก
กลุ่มนกัเรียน การแกปั้ญหาคือ มุ่งใหผู้เ้รียนคน้พบดว้ยตนเอง ดว้ยเน้ือหาท่ีเหมาะสม แบบฝึกเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการกระท าจริง เป็นประสบการณ์ตรงท่ีผูเ้รียนมี
จุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน ท าใหเ้ห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเรียน สามารถเรียนรู้และจดจ าส่ิงท่ีเรียนไดดี้       
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เพื่อน าไปใชใ้นสถานการณ์เช่นเดียวกนัได ้การสร้างแบบฝึกทางภาษาเป็นการเสริมสร้าง               
ความเขา้ใจทางภาษาช่วยให้ผูเ้รียนน าความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ดงันั้น แบบฝึกเสริมทกัษะจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความจ าเป็นและส าคญัต่อการเรียนการสอน
เป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงครูจะตอ้งให้นกัเรียนไดมี้การฝึกหลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้เน้ือหาในบทเรียนไปแลว้ 
เพื่อใหมี้ความรู้กวา้งขวางยิง่ข้ึน ทั้งน้ีแบบฝึกทกัษะท่ีครูใชค้วรเป็นแบบฝึกทกัษะท่ีครูสร้างข้ึนเอง 
เพราะครูเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดนกัเรียน ยอ่มจะรับรู้ปัญหาในการเรียนของนกัเรียน ซ่ึงถือวา่แบบฝึกทกัษะ
นั้นเป็นส่ือในการเรียนการสอนท่ีครูสามารถผลิตข้ึนใชเ้องเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนค าของ
นกัเรียนให้ดียิง่ข้ึนได ้

ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ 
รัชนี ศรีไพวรรณ (อา้งใน นิภา แกว้ประทีป, 2546, หนา้ 16) กล่าวถึงประโยชน์ 

ของแบบฝึกเสริมทกัษะไวด้งัน้ี 
1. ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดม้ากข้ึน 
2. ท าใหค้รูทราบความเขา้ใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน 
3. ช่วยใหค้รูสามารถปรับปรุงเน้ือหาวธีิสอน และกิจกรรมในแต่ละบทเรียน 
4. ช่วยใหน้กัเรียน เรียนไดดี้ตามความสามารถของตนเอง 
5. ฝึกใหน้กัเรียนมีความเช่ือมัน่ และสามารถประเมินผลงานของตนเองได ้
6. ฝึกใหน้กัเรียนท างานตามล าดบั โดยมีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

กรรณิการ์ พวงเกษม  (2540, หนา้ 20) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกหดัท่ีมี 
ต่อการเรียนรู้ ไวด้งัน้ี  

       1. เป็นส่วนเพิ่มหรือเสริมหนงัสือเรียนในการเรียนทกัษะ เป็นอุปกรณ์การสอน 
ท่ีช่วยลดภาระของครูไดม้าก เพราะแบบฝึกหดัเป็นส่ิงท่ีจดัท าอยา่งเป็นระบบระเบียบ 

       2. ช่วยเสริมทกัษะทางการใชภ้าษา แบบฝึกหดัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหเ้ด็กฝึกทกัษะ 
การใชภ้าษาไดดี้ข้ึน แต่ตอ้งอาศยัการส่งเสริมและเอาใจใส่จากครูผูส้อนดว้ย 

       3. ช่วยในเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล เน่ืองจากเด็กมีความสามารถ 
ทางภาษาแตกต่างกนั การใหเ้ด็กท าแบบฝึกหดัท่ีเหมาะสมกบัความสามารถจะช่วยใหเ้ด็ก
ประสบความส าเร็จในดา้นจิตใจมากข้ึน 

      4. แบบฝึกช่วยเสริมใหท้กัษะทางภาษาคงทนโดยกระท า ดงัน้ี 
4.1  ฝึกทนัทีหลงัจากท่ีเด็กไดเ้รียนรู้ส่ิงนั้น ๆ 
4.2  ฝึกซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง 
4.3  เนน้เฉพาะเร่ืองท่ีตอ้งฝึก 
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      5. แบบฝึกใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้หลงัจากบทเรียนในแต่ละคร้ัง 
      6. แบบฝึกท่ีจะท าข้ึนเป็นรูปเล่ม เด็กสามารถเก็บรักษาไวเ้พื่อเป็นแนวทาง  

และทบทวนดว้ยตนเองไดต่้อไป 
      7. การใหเ้ด็กไดท้  าแบบฝึก ช่วยใหค้รูมองเห็นจุดเด่น หรือปัญหาต่าง ๆ  

ของเด็กไดช้ดัเจน ซ่ึงจะช่วยครูด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหานั้น ๆ ไดท้นัท่วงที 
     8. แบบฝึกท่ีจดัท าข้ึนนอกเหนือจากท่ีมีอยูใ่นหนงัสือจะช่วยใหเ้ด็กฝึกฝนอยา่งเตม็ท่ี 

   9. แบบฝึกท่ีจดัพิมพไ์วเ้รียบร้อยจะช่วยใหค้รูประหยดัทั้งแรงงาน และเวลาใน
การท่ีจะตอ้งจดัเตรียมสร้างแบบฝึกอยูเ่สมอ ในดา้นผูเ้รียนก็ไม่ตอ้งเสียเวลาลอกแบบฝึกจาก
ต าราเรียน ท าใหมี้โอกาสฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน 

10. แบบฝึกช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย เพราะการจดัพิมพข้ึ์นเป็นรูปเล่มแน่นอน
ตอ้งลงทุนต ่ากวา่ท่ีจะพิมพล์งกระดาษไขทุกคร้ัง และผูเ้รียนสามารถบนัทึกและมองเห็น
ความกา้วหนา้ของตนเองไดอ้ยา่งเป็นระเบียบ 
 จากประโยชน์ของแบบฝึกท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ แบบฝึกท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยท า
ใหน้กัเรียนประสบผลส าเร็จในการฝึกทกัษะไดเ้ป็นอยา่งดี แบบฝึกท่ีดีเปรียบเสมือนผูช่้วยท่ีดีของ
ครูท าใหค้รูลดภาระการสอนลง ท าใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และเพิ่มความ
มัน่ใจในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี การศึกษาในคร้ังน้ี แบบฝึกทกัษะการอ่านการเขียนแยกตาม เพื่อ
สะดวกในการน ามาใชมี้รูปแบบเหมือนกนัซ่ึงถา้กลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจในการท าเล่มแรกแลว้ก็สามารถ
ฝึกท าเล่มต่อไปไดเ้พราะมีประสบการณ์ในการเรียนมาแลว้ซ่ึงเป็นการลดภาระของครูไดดี้ 

ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะที่ดี 
ธูปทอง ปราบพาล (อา้งใน เครือวลัย ์ชรสุวรรณ, 2541, หนา้ 15) ไดก้ล่าวถึงแนวทางใน

การสร้างแบบฝึกท่ีดีวา่ ควรสร้างแบบฝึกหลาย ๆ แบบ โดยค านึงถึงเน้ือหา ความยากง่าย และ
ระยะเวลาในการฝึก นอกจากนั้นตอ้งฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงก่อนฝึกทกัษะการเขียน และ
หลงัจากนั้นจึงมีการฝึกรวมกนัทั้งทกัษะการอ่านและการเขียน 

สายสุนี  สกุลแกว้ (2534, หนา้  34)  ไดท้  าการรวบรวมลกัษณะท่ีดีของแบบฝึกไวด้งัน้ี 
 1. ใชห้ลกัจิตวทิยา 
 2. ส านวนภาษาไทย 
 3. ใหค้วามหมายต่อชีวติ 
 4. คิดไดเ้ร็วและสนุก 
 5. ปลุกความสนใจ 
 6. เหมาะสมกบัวยัและความสามารถ 
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นริศรา  คงทอง  (2539, หนา้  38) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะท่ีดีของแบบฝึก ดงัน้ี 
 1. ตอ้งใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน 
 2. ค  านึงถึงหลกัจิตวทิยาและพฒันาการของเด็กและล าดบัชั้นของการเรียน 
 3. เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของเด็ก 
 4. ในแบบฝึกตอ้งประกอบดว้ยค าช้ีแจง และตงัอยา่งสั้น ๆ ท่ีท าใหเ้ขา้ใจง่าย 
 5. ใชเ้วลาเหมาะสม 
 6. มีหลายรูปแบบ 
สมพร  พนูพนัธ์  (2541, หนา้  40 ) กล่าวถึงแบบฝึกท่ีดี มีดงัน้ี 
 1. เก่ียวขอ้งกบับทเรียนท่ีเรียนแลว้ 
 2. เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของเด็ก 
 3. มีค  าช้ีแจงสั้น ๆ ท่ีจะท าใหเ้ด็กเขา้ใจวธีิท าไดง่้าย ค าช้ีแจงหรือค าสั่งตอ้ง

กะทดัรัด 
 4. ใชเ้วลาเหมาะสม คือ ไม่ใชเ้วลานานหรือเร็วเกินไป เป็นท่ีน่าสนใจและทา้ทาย 

ความสามารถ 
 จากแนวความคิดท่ีกล่าวมาแลว้ พอจะสรุปลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี คือ ตอ้งใชห้ลกั
จิตวทิยาแบบฝึกไม่ยากเกินไปหรือง่ายเกินไปต่อการท าความเขา้ใจ เน้ือหาในแบบฝึกตอ้งเก่ียวขอ้ง
กบัชีวติประจ าวนัของนกัเรียน แบบฝึกตอ้งมีหลายรูปแบบเพื่อกระตุน้ความสนใจ และควรเป็น
แบบฝึกสั้น ๆ เหมาะกบัช่วงความสนใจของแต่ละวยั การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดจ้ดัรูปแบบท่ีกระตุน้
ความสนใจไดดี้ มีภาพประกอบ มีสีสันสวยงาม เป็นแบบฝึกทกัษะสั้น ๆท่ีเหมาะกบักลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีสมาธิสั้น 

หลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะ 
ในการจดัท าแบบฝึกนั้น ครูตอ้งค านึงถึงความแตกต่างของเด็กส่วนใหญ่ แลว้จดัท า        

แบบฝึกไวใ้หม้ากพอทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อน จะเลือกท าตามความสามารถ แบบฝึกนั้นควรชดัเจน               
มีความหมายต่อการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั การใชห้ลกัจิตวทิยาของเด็กและการเนน้ถึง         
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

เครือวลัย ์ชรสุวรรณ (2541, หนา้ 13) ไดส้รุปแนวคิดของนกัการศึกษาเก่ียวกบัการสร้าง
แบบฝึกและการใชแ้บบฝึก ดงัน้ี 

1.   การฝึกหดั การท าซ ้ า ช่วยสร้างความรู้ท่ีแม่นย  าและคงทน 
2.   แรงจูงใจช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนอยากรู้อยากเห็น 
3.   การเสริมแรงใหก้ าลงัใจแก่นกัเรียนจะท าใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจ     
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และอยากท างานนั้น ๆ อีก 
 4.  ใชก้ฎแห่งผล โดยใหน้กัเรียนทราบผลการท างานของตน ดงันั้นแบบฝึกหดั 

ท่ีสร้างจึงควรมีค าเฉลยใหน้กัเรียนตรวจค าตอบไดท้นัทีท่ีไดรั้บไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์อีกดว้ย 
วไิลวรรณ  อินทร์เช้ือ  (2536, หนา้  22) กล่าวถึงหลกัในการสร้างแบบฝึกไวว้า่ การสร้าง

แบบฝึกควรค านึงถึงความสนใจและความสามารถของนกัเรียน ดงันั้น การสร้างแบบฝึกควรมี    
ความมุ่งหมายท่ีแน่นอนวา่จะฝึกดา้นใด มีการก าหนดเวลาท่ีเหมาะสม เน้ือหาในแบบฝึกไม่ยาก
เกินไป มีค าช้ีแจงง่าย ๆ และสั้น ๆ และจะตอ้งมีรูปแบบท่ีน่าสนใจ 

มะลิ  อาจวชิยั  (2540, หนา้ 22) กล่าวถึงหลกัการสร้างแบบฝึกไวด้งัน้ี 
1. แบบฝึกตอ้งมีจุดมุ่งหมายวา่จะฝึกดา้นใด 
2. แบบฝึกมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาและเวลา 
3. แบบฝึกตอ้งเหมาะสมกบัความสามารถและความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
4. มีความชดัเจนและมีความหมายต่อการน าไปใชใ้นชีวติ 

 จากหลกัการสร้างแบบฝึก สรุปไดว้า่ การสร้างแบบฝึกตอ้งค านึงถึง ความสอดคลอ้งกบั
หลกัจิตวทิยา พฒันาการของเด็กและความแตกต่างระหวา่งบุคคล ควรมีจุดมุ่งหมายในการสร้าง
แบบฝึกวา่ตอ้งการฝึกทกัษะดา้นใด ควรก าหนดเวลาในการท าแบบฝึก การปฏิบติัไปตามขั้นตอน 
ฝึกช่วงสั้น ๆ ซ ้ าบ่อย ๆ ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดอ้าศยัหลกัจิตวทิยาแนวคิดทฤษฎีของ         
ธอร์นไดด ์มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกทกัษะท่ีดีเพื่อน าไปพฒันากลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

หลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างแบบฝึกทกัษะ 
        การเรียนรู้  หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์
หรือจากการฝึกหดั  ซ่ึงพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงน้ีจะเป็นพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งถาวรและเป็นผลมา
จากการฝึกหดัเท่านั้น การเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีมีผลมาจากการใชย้าหรือส่ิงเสพติด หรือวฒิุภาวะ 
(Maturity) เราไม่ถือวา่เป็นการเรียนรู้ (พงษพ์นัธ์ พงษโ์สภา, 2544, หนา้ 77) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้
ตอ้งข้ึนอยูก่บัปรากฏการณ์ของจิต และพฤติกรรมท่ีตอบสนองนานาประการโดยอาศยักระบวนการ
ท่ีเหมาะสมและเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุด การศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้จากขอ้มูลท่ีนกัวิจยัไดท้  าการวจิยัคน้พบ
และทดลองไวแ้ลว้  ส าหรับการสร้างแบบฝึกทกัษะในส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัดงัต่อไปน้ี 
                 1. ทฤษฎีการลองผดิลองถูกของธอร์นไดด ์ ซ่ึงสรุปเป็นกฎเกณฑก์ารเรียนรู้ 3 ประการ 
ดงัต่อไปน้ี 
                          1.1  กฎความพร้อม  หมายถึง  การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลพร้อมท่ีจะท า 
                          1.2  กฎผลท่ีไดรั้บ  หมายถึง  การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเพราะบุคคลกระท าซ ้ าและยิง่ท  า
มากความช านาญจะเกิดข้ึนไดง่้าย 
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                          1.3  กฎแห่งการพอใจ  หมายถึง  การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนเพราะไดรั้บความพอใจ 
                2. ทฤษฎีพฤตินิยมของสกินเนอร์  ซ่ึงมีความเช่ือวา่สามารถควบคุมบุคคลให้ท าตาม 
ความประสงคห์รือแนวทางท่ีก าหนดไดโ้ดยไม่ตอ้งค านึงถึงความรู้สึกทางดา้นจิตใจของบุคคล 
ผูน้ั้นวา่จะรู้สึกนึกคิดอยา่งไร  เขาจึงไดท้ดลองและสรุปไดว้า่  บุคคลสามารถเรียนรู้ดว้ยการกระท า  
โดยมีการเสริมแรงเป็นตวัการ  เม่ือบุคคลตอบสนองการเร้าของส่ิงเร้าควบคู่กนัในช่วงท่ีเหมาะสม   
ส่ิงเร้านั้นจะรักษาระดบัหรือเพิ่มการตอบสนองใหม้ากเขม้ขน้ข้ึน  ฉะนั้นการสร้างแบบฝึกจึงควร 
ยดึทฤษฎี การเรียนรู้ของสกินเนอร์เพราะบุคคลจะเกิดเรียนรู้ไดด้ว้ยการกระท า 
                3. วธีิสอนของกานิเย ่ซ่ึงมีความเห็นวา่การเรียนรู้มีล าดบัขั้น  และผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้
เน้ือหาจากง่ายไปยาก  ดงันั้น ก่อนท่ีจะสอนนกัเรียนรู้จกัแกปั้ญหาได ้นกัเรียนตอ้งเรียนรู้ ความคิด
รวบยอดหรือกฎเกณฑม์าก่อน   ซ่ึงในการสอนใหน้กัเรียนไดค้วามคิดรวบยอดหรือกฎเกณฑน์ั้น  
จะท าใหน้กัเรียนเป็นผูส้รุปความคิดรวบยอดดว้ยตนเอง  แทนท่ีครูจะเป็นผูบ้อก การสร้างแบบฝึก
ทกัษะจึงควรค านึงถึงการฝึกตามล าดบัขั้นจากง่ายไปหายาก มีเน้ือหาไม่วกวนสลบัซบัซอ้น 
                4.  แนวคิดของบลูม ซ่ึงกล่าวถึงธรรมชาติของผูเ้รียนแต่ละคนวา่มีความแตกต่างกนั  
ผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้เน้ือหาในหน่วยยอ่ยต่าง ๆ  ได ้ โดยใชเ้วลาเรียนท่ีแตกต่างกนั          
                 นอกจากน้ี พงษพ์นัธ์  พงษโ์สภา (2544, หนา้  87)  ยงัไดก้ล่าวถึงทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
ของสกินเนอร์ ไวว้า่ มีความเช่ือในเร่ืองเสริมแรง พฤติกรรมใดก็ตามถา้ไดรั้บการเสริมแรง
พฤติกรรมนั้นจะมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดซ ้ า ๆ สกินเนอร์ไดน้ าผลการทดลองมาใชใ้นการเรียนการสอน
ไวห้ลายรูปแบบ  เช่น  บทเรียนโปรแกรม และเคร่ืองมือการสอน โดยยดึหลกัการเสริมแรงและ
ลกัษณะพฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีส าคญั  ประกอบดว้ย 
                  1.  ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมหรือลงมือกระท าดว้ยตวัเอง 
                  2.  ใหมี้ความกา้วหนา้ไปทีละขั้น ๆ   
                  3.  ใหผู้เ้รียนไดรู้้ผลการกระท าในทนัที 

    ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบทเรียนโปรแกรมตามความคิดของสกินเนอร์ มีดงัต่อไปน้ี 
                  1.  นกัเรียนจะไดรั้บการเสริมแรงไดท้นัท่วงที 
                  2.  นกัเรียนสามารถท างานไดด้ว้ยตวัเอง  ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความรู้สึกมีอิสระ     
ในดา้นการเรียน ไม่ตอ้งกงัวลใจท่ีจะถูกครูดุด่าหรือถูกเพื่อนเยาะเยย้ถากถางเม่ือท าไม่ได ้ ท าให้
นกัเรียนเกิดความสบายใจและสนุกในการเรียนมากข้ึน 
                  3.  บทเรียนโปรแกรมจะช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัความรับผดิชอบต่อตนเองและเกิด       
ความเช่ือมัน่พร้อมท่ีจะเรียนยิง่ข้ึน 
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                  สรุปไดว้า่  ทฤษฎีกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดด ์ มีประเด็นท่ีส าคญั  3  ประการ  ไดแ้ก่   
กฎแห่งความพร้อม  เม่ือนกัเรียนมีความพร้อมทั้งดา้นร่างกายและจิตใจแลว้ก็จะเกิดการเรียนรู้ท่ีดี  
กฎแห่งความพึงพอใจหรือกฎแห่งผลก็เช่นกนัเม่ือนกัเรียนมีความพึงพอใจ  มีความสุขสนุกสนาน
ในการท ากิจกรรมประสบผลส าเร็จ ก็ยอ่มเกิดการเรียนรู้ท่ีดีและกฎแห่งการฝึกหดันั้นเม่ือนกัเรียน
ไดฝึ้กฝนอยูเ่ป็นประจ าก็ยอ่มท่ีจะเกิดทกัษะในการเรียนรู้ในทางท่ีดีมากข้ึน  นอกจากน้ีทฤษฎีของ 
สกินเนอร์  ท่ีมีความเช่ือในเร่ืองการเสริมแรง  นกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้เม่ือไดรั้บค าชมหรือ
การใหร้างวลัจากครูผูส้อน ไม่มีความกงัวลใจในเร่ืองการเรียน เม่ือเรียนแลว้จะทราบความกา้วหนา้
ของตนเอง จะท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจวา่เขายงัมีคุณค่าพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนไดดี้    

การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดน้ าทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้มาผสมผสานเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบฝึกทกัษะการอ่านการเขียนใหก้บักลุ่มตวัอยา่งไดฝึ้กปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ า ช่วยใหเ้กิดทกัษะ 
การอ่านการเขียนไดดี้ข้ึนและแบบฝึกทกัษะยงัท าให ้กลุ่มตวัอยา่งไดล้งมือปฏิบติัจริงดว้ยตวัเอง  
ท าใหรู้้ผลการกระท าทนัทีและสามารถแกไ้ขปัญหาไดจึ้งสร้างความภูมิใจให้แก่กลุ่มตวัอยา่ง  
เป็นอยา่งดี 
 

เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม (Teaching  Applied  Behavior )  
เทคนิคการสร้างเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์(Desired Behavior Management); เทคนิค

การสร้างพฤติกรรมใหม่ 7 เทคนิค 
1. เทคนิคการแตกงานหรือทักษะทีจ่ะสอนออกเป็นส่วนย่อย (Discrete-Trial Training : 

DTT ) หรือ การวิเคราะห์งาน (Task analysis)การแตกงานหรือทกัษะท่ีจะสอนออกเป็นส่วนยอ่ย 
เป็นส่วน ๆ ประกอบดว้ย การเร้าเป็นส่วน ๆ การแนะ (ถา้มี) การตอบสนอง ผลลพัธ์การวดัผล  
แบ่งการเร้า การแนะ การตอบสนอง  การวดัผลขยายความ แบ่งการเร้า หรือคือ ค าสั่ง(ภาษา) ท่ีใช ้ 
การแนะ เพือ่ใหเ้กิดการตอบสนองท่ีถูกตอ้ง  การตอบสนอง  ท่ีไดว้างแผนก าหนดการตอบสนอง 
ท่ีถูกตอ้งไวแ้ลว้  การวดัผล โดยเทียบเคียงท่ีตอบสนองจริงกบัการตอบสนองท่ีถูกตอ้งท่ีก าหนดไว ้  
ในแผน การแบ่งส่ิงเร้า เพื่อใหไ้ดก้ารตอบสนองท่ีตอ้งการ เช่น แต่งตวั  ส่ิงเร้าน้ีเพื่อให้สวมเส้ือผา้ 
การแนะการตอบสนอง พฤติกรรมท่ีผูห้น่ึงแสดงออกมาผลลพัธ์ เกิดการสร้างเสริมพฤติกรรม ถา้
ตอบสนองอยา่งถูกตอ้ง แต่ถา้ตอบสนองไม่ถูกตอ้ง จะไม่เกิดการสร้างเสริมพฤติกรรม การวดัผล 
บนัทึกวา่ท าถูกตอ้งหรือท าผิดช่วงระหวา่งฝึก ช่วงสั้น ๆ อาจฝึกพฤติกรรมอ่ืนเสริม เช่น ฝึกใหน้ัง่
น่ิงและเรียบร้อย ก่อนการใชท้ฤษฎีแบ่งการฝึกฝนเป็นส่วนยอ่ย จะตอ้งรู้ระดบัพฒันาการของบุคคล
นั้น ๆ ไวเ้ป็นพื้นฐาน 
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สรุปหลกัการวเิคราะห์งานสั้นๆ ได ้ดงัน้ี 
                           1. พฤติกรรมเป้าหมายถูกแบ่งเป็นพฤติกรรมยอ่ย ๆ  
                           2.  ค าสั่ง (ภาษา) ท่ีกระตุน้ใหป้ฏิบติัพฤติกรรมยอ่ยตอ้ง สั้น กระชบั ชดัเจน  
ไม่ก ากวม  
                           3. เทคนิคการแนะ การแนะจะตอ้งมี ไม่มีไม่ได ้ 

สรุป: แบ่งแตก ส่ิงเร้าค าสั่ง (ภาษา) แบ่ง/แตก การตอบสนองพฤติกรรมเป้าหมาย 
2.  เทคนิคการแนะ (Prompting) การแนะ หมายถึง ส่ิงเร้าท่ีสอดแทรกเขา้มาในระหวา่ง

กระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรม การแนะจะท าใหก้ารตอบสนองของผูเ้รียน เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง
มากข้ึน และรวดเร็วยิง่ข้ึน 

การแนะทางกาย: จบัมือท า ตวัอยา่ง: สั่ง “ปรบมือ” ผูส้อนจบัมือผูเ้รียนปรบเขา้หากนั 
การแนะดว้ยท่าทาง: ผูส้อนแสดงท่าทางใหผู้ฝึ้กดู เช่น ช้ี พยกัหนา้ตวัอยา่ง: สั่ง “แตะสี

แดง” ผูส้อนช้ีไปท่ีสีแดง 
การแนะดว้ยต าแหน่ง: วางส่ิงเร้าให้อยูใ่นต าแหน่งท่ีผูจ้ะตอบถูกไดง่้ายตวัอยา่ง: วาง

กระดาษสีท่ีจะใหผู้เ้รียนแตะไวใ้กลต้วัผูเ้รียน 
การแนะดว้ยการบอก: บอกค าตอบท่ีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียนตวัอยา่ง: ถามวา่ “เธอสวมอะไร” 

บอกค าตอบ “เส้ือ” ผูเ้รียนพูดตาม “เส้ือ” 
การถอนจากการแนะ: ค่อย ๆ ลดระดบัการแนะลงตวัอยา่ง: สั่ง “ปรบมือ” ผูส้อน จบัมือ

ผูเ้รียนปรบเขา้หากนั ซ่ึงเป็นการแนะทางกาย เปล่ียนเป็น การแนะดว้ยท่าทาง เช่นแตะมือผูเ้รียน 
ตวัอยา่ง: หลงัใช ้การแนะดว้ยการบอก “เส้ือ” ใหใ้ชเ้สียงท่ีใกลเ้คียง กบัค าวา่ “เส้ือ” เพื่อบอกใบ ้
ขอ้ควรจ า หลีกเล่ียงการแนะแบบพลั้งเผลอ หรือแนะมากเกินไป จนเด็กติดการแนะ ซ่ึงจะมีผลต่อ 
การสร้าง และการค าสานต่อพฤติกรรม 

3.  เทคนิคการให้รางวลัหรือการลงโทษ (Reinforcements And Punishments) จะเนน้ 
การใหร้างวลัหรือให้แรงเสริม ซ่ึงมีเร่ืองท่ีตอ้งรู้เก่ียวกบั รางวลัหรือแรงเสริมดงัต่อไปน้ี 

ส่ิงสร้างเสริมพฤติกรรม หรือก็คือ รางวลั นัน่เอง  แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
                 1. ส่ิงสร้างเสริมพฤติกรรมปฐมภูมิ  คือ ความตอ้งการพื้นฐานต่าง ๆท่ีจ าเป็นต่อ 
การด ารงชีวติ ไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ 

2. ส่ิงสร้างเสริมพฤติกรรมทุติยภูมิ คือ ส่ิงเร้าท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีตอ้งกาเพิ่ม 
มากข้ึน แบ่งเป็น 
                                      2.1 ส่ิงสร้างเสริมพฤติกรรมทางสังคม เช่น การยิม้ การสวมกอดดว้ย 
ความรัก การจูบหรือหอมแกม้  
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                                      2.2 ส่ิงสร้างเสริมพฤติกรรมทางกิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมและการเล่นท่ี
ผูเ้รียนช่ืนชอบ  
                                      2.3 ส่ิงสร้างเสริมพฤติกรรมท่ีท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจในตนเอง  
                                      2.4 ส่ิงสร้างเสริมพฤติกรรมเป็นส่ิงของรางวลัประเภทต่าง ๆ การใชส่ิ้ง
สร้างเสริมพฤติกรรม/รางวลั อยา่งมีประสิทธิภาพส่ิงสร้างเสริมพฤติกรรม จะมีประโยชน์ก็ต่อเม่ือ
ท าใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีตอ้งการเพิ่มมากข้ึน แต่ละคนตอบสนองต่อส่ิงสร้างเสริมพฤติกรรมแตกต่าง
กนั  
·          การรวบรวมขอ้มูลอยา่งแม่นย  า จะท าใหเ้ราทราบวา่ ผูเ้รียนคนไหน ควรจะใชส่ิ้งสร้าง
เสริมพฤติกรรมใดจึงตอ้งมีหลกัในการใชส่ิ้งสร้างเสริมพฤติกรรม/รางวลั ดงัน้ี 

1.     พิจารณาวา่ส่ิงสร้างเสริมพฤติกรรม/รางวลัใดท าใหผู้เ้รียนพอใจ (ทั้งปฐมภูมิ 
และทุติยภูมิ)  

2.     ส่ิงสร้างเสริมพฤติกรรม/รางวลั ตอ้งเหมาะสมกบัวยั  
3.     ก าหนดการใหส่ิ้งสร้างเสริมพฤติกรรม ให้รางวลั  

                        3.1 จ านวนคร้ังท่ีท าถูกตอ้งเท่า ๆ กนั เช่น ใหเ้ม่ือท าอยา่งถูกตอ้งสองคร้ัง
ติดต่อกนั  
                     3.2  ระยะเวลา เช่น ใหเ้ม่ือท าถูกตอ้งนาน 2 นาที  
                      3.3 จ านวนคร้ังแบบคละกนั เช่น ใหเ้ม่ือท าถูกตอ้งเป็น คร้ังท่ี 1 3 7 หรือ 9 
เป็นตน้  
                      3.4 ระยะเวลาต่าง ๆกนั เช่น นาน 1, 3, 4 หรือ 9 นาที เป็นตน้  

4. เร่ิมการฝึกและสอนพฤติกรรมใหม่ในช่วงเวลาเท่า ๆ กนั หรือในระยะเวลา 
ต่าง ๆ กนั เม่ือผูเ้รียนสามารถยดึกุมเน้ือหาท่ีสอนอยูไ่ดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า  
   5. ใหร้างวลัทนัทีเม่ือท าถูก อยา่ชกัชา้ เช่น เม่ือผูเ้รียนท าถูกมากกวา่ 5 คร้ัง  
ใน1 นาที  
   6. ใหส่ิ้งสร้างเสริมปฐมภูมิดว้ยการยิม้และการยกยอ่งชมเชย  

7. ใหส่ิ้งสร้างเสริมทุติยภูมิก่อนส่ิงสร้างเสริมปฐมภูมิเสมอ เพื่อผูเ้รียนจะไดเ้ห็นวา่ 
ส่ิงสร้างเสริมทุติยภูมิเป็นของมีค่า  

8.  การใหร้างวลับ่อยคร้ังหรือมากเกินไป อาจท าใหเ้กิดการอ่ิมตวั ผูเ้รียนอาจตอบ 
ต่อค าสั่งนอ้ยลง การใหร้างวลัซ ้ ากนับ่อยคร้ัง ก็ท  าใหเ้กิดการอ่ิมตวัเช่นเดียวกนั ฉะนั้น การให ้
รางวลัจึงมีความส าคญั 
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ตวัอยา่ง: 
คร้ังแรก ใหข้นมท่ีผูเ้รียนชอบ 1 ช้ิน  
คร้ังท่ีสอง ใหก้ารสวมกอดหรือปรบมือ 
คร้ังท่ีสาม “เก่งมาก” หรือ “ดีมาก”  
คร้ังท่ีส่ี ใหข้นมท่ีผูเ้รียนชอบ 1 ช้ิน 
คร้ังท่ีหา้ เป็นตน้  
ส่วนเทคนิคการลงโทษ (Punishments) จะน ามาใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น ซ่ึง 

รายละเอียดจะอยูใ่นส่วนท่ีสองท่ีเก่ียวกบั เทคนิคการจดัการกบัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
4. เทคนิคการก่อรูปพฤติกรรมใหม่ (Shaping Procedure)เทคนิคการก่อรูปพฤติกรรมใหม่  

(Shaping Procedure)คือ การอนุมานความส าเร็จของการตอบสนอง หรือ การท าพฤติกรรม
เป้าหมาย ท่ีเร่ิมแรกผูเ้รียนอาจยงัตอบสนองไดไ้ม่ถูกตอ้งสมบูรณ์นกั ผูส้อนก็ใหแ้รงเสริมหรือ
รางวลั และเม่ือสอนไปๆ ผูเ้รียนเร่ิมเขา้ใจมโนคติของทกัษะหรือพฤติกรรมท่ีสอนมากข้ึนเร่ือยๆ 
ผูส้อนก็ขยบัการใหแ้รงเสริมหรือรางวลัไปตามปริมาณและคุณภาพของการตอบสนองของผูเ้รียนท่ี
ใกลเ้คียงกบัการตอบสนองท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ไปเร่ือยๆ จนในทา้ยท่ีสุด ผูส้อนจะใหแ้รงเสริม
หรือรางวลัก็ต่อเม่ือผูเ้รียนตอบสนองไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์เท่านั้นเช่น ผูส้อนให้ผูเ้รียนเขียน
วงกลม ใหม่ๆ ไม่กลมแค่เบ้ียวๆบูดๆ แต่จุดเร่ิมตน้กบัจุดสุดทา้ยมาชนกนั ผูส้อนก็ให้รางวลัผูเ้รียน
แลว้ แต่ต่อไปๆ ผูเ้รียนจะตอ้งวาดเส้นไดเ้ป็นวงกลมจริงๆ ผูส้อนจึงจะให้รางวลั เป็นตน้ 
     

ไม่ใหร้างวลั            ให้                ให ้
 

           
 
ตรงน้ีหมายถึงวา่ผูส้อนจะตอ้งมี เกณฑม์าตรฐานของพฤติกรรมหรือทกัษะท่ีคาดหวงั ใหผู้เ้รียน
ตอบสนองท่ีถูกตอ้งท่ีสุดอยูใ่นแผนการฝึกการสอนแต่ละทกัษะ แต่ละพฤติกรรมอยูก่่อนแลว้  จึงจะ
สามารถ "ก่อรูป(Shaping)" พฤติกรรมใหม่ ท่ีผูเ้รียนตอบสนองหรือแสดงออกมา ใหไ้ปสู่
พฤติกรรมใหม่ ซ่ึงเป็น พฤติกรรมเป้าหมาย ( Target Behavior ) หรือ พฤติกรรมท่ีตอ้งการ(Desired 
Behavior) ได ้
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 5.   เทคนิคการสานต่อพฤติกรรม (Chaining Procedure) การสานต่อพฤติกรรม หมายถึง 
กระบวนการสอนพฤติกรรมเป็นล าดบั โดยแบ่งพฤติกรรมเป็นส่วนประกอบยอ่ย ๆ ท่ีมีความ
ซบัซอ้นนอ้ยลง พฤติกรรมท่ีตอ้งการ คือ พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนกระท าอยา่งต่อเน่ืองทั้งหมด โดย
ผูส้อนไม่มีการแนะ (Prompt) การสานต่อพฤติกรรม จะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1.    รู้ส่วนทั้งหมดของพฤติกรรม  
2.    ผูเ้รียนตอ้งท าพฤติกรรมส่วนยอ่ยไดท้ั้งหมด จึงจะเขา้สู่การสานต่อพฤติกรรม 
3.     แบ่งพฤติกรรมเป็นส่วนยอ่ยใหส้อนง่ายท่ีสุด  
จากนั้นจึงพิจารณาวา่ จะใช ้การสานต่อพฤติกรรมไปขา้งหนา้ หรือ การสานต่อ 

พฤติกรรมแบบยอ้นหลงัตวัอยา่ง การแต่งตวัท่ีใชก้ารสานต่อพฤติกรรมไปขา้งหนา้การแต่งตวั จะมี
ล าดบัของพฤติกรรมหลายขั้นตอน การแนะอาจจะใชก้ารแนะทางกาย การแนะดว้ยท่าทาง เพื่อให้
ผูเ้รียนท าไดท้ั้งหมด เรียงล าดบัพฤติกรรมไดด้งัน้ี: 

1.     สวมใส่กางเกงใน  
2.     สวมใส่เส้ือชั้นใน 
3.     สวมใส่เส้ือเช้ิต  
4.     ติดกระดุมเส้ือ  
5.     สวมกางเกง  
6.     คาดเขม็ขดัให้เรียบร้อย  
7.     สวมใส่ถุงเทา้  
8.     ใส่รองเทา้  
9.     ผกูเชือกรองเทา้  

ตวัอยา่ง การเก็บท่ีนอน ใชก้ารสานต่อพฤติกรรมแบบยอ้นหลงั 
การเก็บท่ีนอนใชก้ารแนะทางกายและท่าทาง เพื่อใหผู้เ้รียนกระท าอยา่งเป็นล าดบั ดงัน้ี: 

1.     คล่ีผา้ปูท่ีนอนให้เรียบและตึง  
2.     จดัผา้ปูท่ีนอนให้เขา้กบัฟูก  
3.     วางหมอนไวท่ี้หวันอน  
4.     คล่ีผา้ห่มออกให้เรียบ  
5.     พบัผา้ห่ม  
6.     น าผา้ห่มไวบ้นเตียงนอน  
7.     คล่ีผา้คลุมเตียง  
8.     พบัผา้คลุมเตียง  
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เม่ือผูเ้รียนท าไดแ้ลว้ จะตอ้งขยายผลไปสู่การท างาน วตัถุต่าง ๆ เคร่ืองใชต่้าง ๆ และผูส้อนคนอ่ืน ๆ 
ท่ีแตกต่างออกไป 

6. การขยายผลพฤติกรรม (Generalization Procedure) การขยายผลพฤติกรรม หมายถึง 
การท าใหผู้เ้รียนสามารถท่ีจะน าทกัษะท่ีไดเ้รียนรู้มาใหม่ไปใชไ้ดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั  
ผูเ้รียนอะไรท่ีเป็นรูปธรรม ท าอะไรซ ้ า ๆ ไม่พร้อมท่ีจะน าทกัษะท่ีไดเ้รียนรู้มาใหม่ ไปใชก้บั
สถานการณ์ใหม่ ๆเม่ือสอนพฤติกรรมใหม่จนถึงเกณฑม์าตรฐานแลว้จะตอ้งขยายผลพฤติกรรมไป
ยงัสภาพแวดลอ้ม ส่ิงเร้า และผูค้นท่ีหลากหลายออกไปการขยายผลพฤติกรรม จะตอ้งท าอยา่งเป็น
ระบบ เหมือนหลกัสูตรการสอนหน่ึง ๆ จึงจะไดผ้ล ทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1.     เปล่ียนวสัดุอุปกรณ์ และส่ิงเร้าท่ีใชใ้นการสอน  
2.     เปล่ียนลกัษณะการจดัห้อง หรืออาจเปล่ียนห้อง  
3.     ใหญ้าติร่วม การเรียน การสอน การฝึก ทั้งท่ีโรงเรียนและท่ีบา้นเม่ือขยายผล 

พฤติกรรมไดแ้ลว้ จะตอ้งท าใหพ้ฤติกรรมท่ีเรียนไปแลว้มัน่คงข้ึน 
7. การคงพฤติกรรมทีเ่รียนไปแล้วให้มั่นคง (Maintaining Previously Learned Skill 

Procedure) การคงพฤติกรรมท่ีเรียนไปแลว้ใหม้ัน่คง 
1.  ท าทกัษะท่ีเรียนไปแลว้เป็นช่วง ๆ สลบักบัพฤติกรรมใหม่  
2.  เพิ่มการใชส่ิ้งสร้างเสริมทุติยภูมิ ใหม้ากกวา่ส่ิงสร้างเสริมปฐมภูมิ  

เช่น ใช ้กล่าวค ายกยอ่ง ชมเชย จูบ สวมกอด จบัมือ ใหท้  ากิจกรรมท่ีชอบ แทนการใหข้นม 
3.   สานต่อพฤติกรรมท่ีเรียนไปแลว้ใหเ้ขา้กบัพฤติกรรมใหม่  
4.   ใหร้างวลัเม่ือท าพฤติกรรมใหม่ได ้และตอ้งให้รางวลัเม่ือท าพฤติกรรมเก่าได ้

ดว้ยเช่นกนั ขอ้ท่ีผูส้อนควรจ าและพึงตระหนกั : เทคนิคการสร้างเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ทั้ง 
๗เทคนิคน้ี ผูส้อนตอ้งใชใ้ห้ครบทุกเทคนิค ผูเ้รียนท่ีเรียนชา้จึงจะได ้"ความคิดรวบยอด (Concept)" 
ทั้งหมด ของ พฤติกรรมหน่ึงๆ เพื่อไม่ใหเ้กิดการเรียนรู้การท าพฤติกรรมนั้นๆ อยา่งคร่ึงๆ กลางๆ 
โดยท่ีไม่สามารถจะถ่ายโอนพฤติกรรมท่ีไดรั้บการสอนนั้นๆ ไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นชีวิตจริง 
มิหน าซ ้ ายงัจะกลายเป็นโทษและเป็นอุปสรรค หรือสร้างความยากล าบากต่อการใชชี้วิตประจ าวนั
อีกดว้ย เช่น สอนพฤติกรรมการ "ตดั" กระดาษดว้ยกรรไกร เพื่อพฒันาทกัษะการเคล่ือนไหว
กลา้มเน้ือมดัเล็กท่ีมือและน้ิวมือ แต่ผูเ้รียนไม่ได ้"ความคิดรวบยอด (Concept)" ของ การ "ตดั" พอ
ไปเห็น กรรไกรท่ีไหนก็  "ตดั" ลูกเดียว ตดัผมตวัเอง ตดัผา้ม่านท่ีบา้น เป็นตน้ 
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แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)  
เบญจา ชลทรานนท ์(2546, หนา้ 15) กล่าววา่ แผนการการจดัศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized Education Program : IEP) หมายถึง แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล ท่ีเขียน    
ข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษรส าหรับนกัเรียนพิการแต่ละคนโดยคณะจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ของนกัเรียนแต่ละคน ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีใหบ้ริการนกัเรียนจากหลายสาขา
วชิาชีพ โดยมีลกัษณะเป็นสหวทิยาการ และเคร่ืองมือส าหรับกระบวนการตรวจสอบ (Assessment) 
และจดักระบวนการเรียนการสอนของนกัเรียนพิการ เป็นแผนก าหนด แนวทางการจดัการศึกษา 
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ (Special Needs) ของนกัเรียนพิการแต่ละคน รวมถึง 
การก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับ
นกัเรียนเป็นเฉพาะบุคคล 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา้ 60 ) ไดร้ะบุในกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการใหค้นพิการมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด 
ทางการศึกษา พุทธศกัราช 2545 ก าหนดใหมี้การจดัท าแผนจดัการการศึกษาเฉพาะบุคคล  
เพื่อประกนัความเหมาะสมในการจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กพิการ ซ่ึงจะจดัตามความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษทางการเรียนรู้ของเด็กแต่ละบุคคล ประกนัไดว้า่มีการจดับริการทางการศึกษาพิเศษและ
บริการอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลจริง เป็นแนวทางในการด าเนินการ
ควบคุมติดตามผลการใหบ้ริการ 

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จะเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนได้
ตระหนกัและรับผดิชอบ (Accountable) ต่อการจดัการศึกษาแก่เด็กพิการแต่ละบุคคล ทุกคนเกิด
ความเขา้ใจวา่เด็กพิการตอ้งการศึกษาเฉพาะบุคคล พอ่แม่หรือผูป้กครองมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจดัการศึกษาใหก้บัลูกของตนเอง ตั้งแต่เร่ิมรับบริการทางการศึกษา แผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) เป็นส่วนหน่ึงของการประกนัคุณภาพ และมาตรฐานการจดัการศึกษาและเป็น
แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลช่วยใหโ้รงเรียน และสถานศึกษา  
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จดัหาหรือจดับริการสนบัสนุนไดอ้ยา่งเหมาะสม กระบวนการจดัท า 
และการสอนตามแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นการตรวจสอบ โดย 
   1.1 การประเมินโดยสหวทิยาการ (Multidisciplinary Assessment)  

1.2 การประชุมเพื่อจดัท าแผนจดัการการศึกษาเฉพาะบุคคล  
2. ขั้นการเรียนการสอน 

2.1   การปฏิบติัตามแผนการสอนรวมทั้งการจดัท าแผนการสอนเฉพาะ 
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บุคคล (IIP)  
2.2 การติดตามและประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียนจากแผนการจดั 

การศึกษาเฉพาะบุคคลอยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 
2.3  ปรับแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจากแผนการประเมิน 

3. ขั้นจดัท าสรุปรายงานประจ าปีการศึกษา 
3.1  สรุปความกา้วหนา้ของนกัเรียนเพื่อส่งต่อขอ้มูล 
3.2  ใหข้อ้เสนอแนะต่อผูท่ี้จะรับผดิชอบนกัเรียนในปีการศึกษาถดัไป 

สรุป นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษทุกคน จ าเป็นตอ้งมีแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) พอ่แม่หรือผูป้กครองตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัท า คณะผูจ้ดัท าของนกัเรียนพิการแต่ ละคน
นั้น ควรมีระหวา่ง 3 - 7 คน การจดัท านั้นตอ้งท าตามกระบวนการ คือ มีการตรวจสอบ การประชุม
จดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล การสอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล การติดตามและ
ประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียน การปรับปรุง แกไ้ขและประเมินผลติดตาม 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดรั้บความร่วมจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งและจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ในรูปคณะกรรมการ 4 คน  

แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP)  
เบญจา ชลทรานนท ์(2546, หนา้ 8) กล่าววา่ แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual 

Implementation Plan : IIP) หมายถึง แผนพฒันาท่ีสืบเน่ืองจากจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม หรือ
เป้าหมายระยะสั้นของแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ซ่ึงสามารถจดัท าแผนประจ าวนั
หรือแผนประจ าสัปดาห์ก็ได ้โดยมีเน้ือหารายละเอียดเก่ียวกบัการสอน ส่ือ การประเมินจุดประสงค์
และผลการประเมินทกัษะท่ีก าหนดในจดัประสงค ์ซ่ึงเป็นแผนการสอนท่ีจดัข้ึนเฉพาะเจาะจง
ส าหรับผูเ้รียนคนนั้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดทิศทางในการจดัการเรียนการสอนของผูเ้รียน
แต่ละคน ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามระดบัพฒันาการของผูเ้รียน ทกัษะท่ีผูเ้รียนมีอยูแ่ลว้ ทกัษะท่ีผูเ้รียน
ยงัท าไม่ไดห้รือยงัไม่มี 

ขั้นตอนการจดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  
1.  ศึกษาแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) อยา่งละเอียด 
2.  น าเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนจากแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

มาก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีใชต้ามความเหมาะสมและศกัยภาพ
ของผูเ้รียน 

3. วางแผนการสอนโดยก าหนดเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและ 
การวดัผลประเมินผลวนัเร่ิมตน้เรียน วนัผา่นจุดประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้
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4.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนการสอน 
5.  ประเมินผลการเรียนและปรับปรุงแกไ้ข 

 สรุปไดว้า่  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทุกคนตอ้งไดรั้บการจดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP) ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จดัท าข้ึนตรงตามศกัยภาพ
ท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลรวมถึงมีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 
 การวจิยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่ง เป็นกลุ่มเส่ียงท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการการอ่านเขียน  
  ผูว้จิยัจึงใชแ้ผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) จ านวน 30 แผน 

 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการอ่านการเขียนส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ยงั
ไม่แพร่หลายผูว้จิยัจึงศึกษางานวจิยัท่ีใกลเ้คียงมาศึกษาประกอบการรายงานในคร้ังน้ี ดงัน้ี  

รัตนา  แพงจนัทร์ (2542) ไดศึ้กษาความสามารถเขียนค าของเด็กท่ีมีปัญหาทาง          
การเรียนรู้ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นดงชา้ง จากการสอนเขียนแบบบูรณาการ     
กบัเกม พบวา่ ความสามารถในการเขียนค าของนกัเรียนหลงัไดรั้บการสอนเขียนค าสูงกวา่ก่อน
ไดรั้บการสอนเขียนค าและความสามารถเขียนค าอยูใ่นระดบัดี 

จรีลกัษณ์ จีรวบิูรย ์(2544) ไดศึ้กษาความสามารถในการอ่านออกเสียงของนกัเรียนท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ ดา้นการอ่านจากการสอนซ่อมเสริม โดยสอนแบบเล่นปนเรียน ของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอ านวยกนกศิริอนุสรณ์ จ านวน 15 คน พบวา่ การสอนซ่อมเสริม
แบบเล่นปนเรียน มีปะสิทธิภาพเท่ากบั 84.90/83.03 และผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านออกเสียง สูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 

ทรรศนีย ์ วนัชาดี (2545) ไดศึ้กษา วธีิการสอนในการพฒันาการอ่านส าหรับเด็กท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ ในโรงเรียนสาธิต สถาบนัราชภฎัมหาสารคาม โดยการฝึกทกัษะพฒันา       
การอ่านของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลายนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 ปีการศึกษา 2545 พบวา่ การโยงค า แผนท่ีความคิด และพหุปัญญา ควบคู่ไปกบัแผนการจดั
กิจกรรมจากการทดสอบก่อนฝึกนกัเรียน มีทกัษะพฒันาการทางการอ่านร้อยละ 0 และผลจาก    
การทดสอบหลงัฝึกพบวา่ ทกัษะพฒันาการอ่านสูงข้ึนร้อยละ 71.42 จึงท าใหเ้ด็กท่ีมีพฒันาการดา้น
การอ่านท่ีมีปัญหา ดา้นการเรียนรู้ดีข้ึนอยา่งชดัเจน สามารถน าไปเป็นพื้นฐานในการอ่านค าและ    
ท าความเขา้ใจการใชค้  า วลี และประโยคท่ียากข้ึน จากการสังเกตและประเมินผล ในรูปแบบการฝึก
อนัหลากหลายท าใหท้ราบวา่เด็กมีความสุข มีพฒันาการทางอารมณ์ เกิดการเรียนรู้และมีความ
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เช่ือมัน่ในตนเอง สามารถอยูก่บัเพื่อนร่วมชั้นเรียนและสังคมภายนอกโรงเรียนไดอ้ยา่งดีและมี
ความสุข 
  อจัฉรา นาคทรัพย ์ (2546)  ไดศึ้กษาความสามารถในการอ่านค าของเด็กท่ีมีปัญหา 
ในการเรียนรู้  จากการสอนอ่านเป็นค า  ผลการศึกษาพบวา่  ประสิทธิภาพของชุดการสอนอ่านค า  
มีค่าประสิทธิภาพ  94.44  / 92.45  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด และ เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ 
ดา้นการอ่านท่ีไดรั้บการสอนอ่านเป็นค า  มีความสามารถอ่านค าอยูใ่นระดบัดี  โดยท่ีความสามารถ 
ในการอ่านหลงัการสอนอ่านเป็นค าสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมคิด  บุญบูรณ์ (2546) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการศึกษาความสามารถดา้นการอ่าน
ภาษาไทยของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยวธีิสอน
อ่านตามแบบ ผลการวจิยัพบวา่ เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ทางดา้นการอ่าน มีความสามารถใน 
ดา้นการอ่านภาษาไทยหลงัจากไดรั้บการสอนอ่านตามแบบสูงข้ึน และมีความสามารถในดา้น 
การอ่านภาษาไทยก่อนและหลงัจากการใชว้ธีิการสอนอ่านตามแบบ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี ระดบั .05  

จินดา อุ่นทอง (2548) ไดส้ร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ 
(Learning Disabilities : LD) ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนท่ีมีปัญหาใน
การเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนเรียนร่วมในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ท่ีมารับบริการเสริม
ทกัษะการอ่านท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอุตรดิตถ ์จ  านวน5 คน ในภาคเรียนท่ี 2  ปี
การศึกษา  2548 ผลการศึกษาพบวา่แบบฝึกทกัษะการอ่านส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสร้างข้ึนเม่ือน าไปใชใ้นการเรียนการสอนแลว้ สามารถช่วยให้นกัเรียน 
ท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ดา้นการอ่านมีพฒันาการทางการอ่านสูงข้ึน  

จุมพล  บุญฉ ่า (2548) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองการสอนอ่านดว้ยวธีิการจ าผา่นสายตา จากการใช้
บตัรภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถทางการอ่านค า ภาษาไทยของเด็กท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ การวิจยั
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการสอนอ่านค าภาษาไทยดว้ยวธีิการจ าผา่นสายตา จากการใช ้
บตัรภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านค าภาษาไทยของเด็กท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยท า
การทดลองแบบเฉพาะรายกรณีของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีมีปัญหาดา้นการอ่าน
ระดบัเชาวปั์ญญาปกติและไม่มีความพิการซอ้นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1               
ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนวดัวงัน ้าเยน็ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
จ านวน 1 คน ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถในการอ่านค าภาษาไทยของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง         
การเรียนรู้ ช่วงก่อนการใชว้ธีิการสอนอ่านค าภาษาไทย โดยใชว้ธีิการจ าผา่นสายตา จากการใช ้  
บตัรภาพอยูใ่นระดบัตอ้งแกไ้ขและความสามารถในการอ่านค าภาษาไทยของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
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ทางการเรียนรู้ช่วงหลงัการใชว้ธีีการสอนอ่านค าภาษาไทยโดยใชว้ธีิการจ าผา่นสายตา จากการใช ้    
บตัรภาพอยูใ่นระดบัดี 

มนฑเ์ธียร  พฒันาวงศ ์(2548)  ไดท้  าการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัเร่ืองการศึกษาความสามารถใน
การอ่านและการเขียนของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ จากชุด  
การสอนทกัษะการอ่านและการเขียนผา่นประสาทสัมผสัสามดา้น  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั   
คร้ังน้ีเป็นนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2       
ปีการศึกษา 2547 ของโรงเรียนเทศบาลวดัศรีสุพรรณ  จ านวน  6  คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบ
เจาะจง ผลการวิจยัสรุปได ้ ดงัน้ี  ชุดการสอนทกัษะการอ่านและการเขียนผา่นประสาทสัมผสัสาม
ดา้น มีค่าประสิทธิภาพ 89.32/87.15  สูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้ความสามารถทาง         
การเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ หลงัการสอนดว้ยชุดการสอน      
การอ่านและการเขียนผา่นประสาทสัมผสัสามดา้น สูงข้ึน 

พชันี  บุญรัศมี (2549) ไดศึ้กษาวจิยัเก่ียวกบัการศึกษาความสามารถในการอ่านค าของ
นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชชุ้ดการสอนสระลดรูป        
กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ดา้นการอ่าน ท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนสมานคุณวทิยาทาน จ านวน 7 คน       
ซ่ึงไดม้าโดยวธีิเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ มี
ความสามารถในการอ่านค าหลงัการสอนโดยใชชุ้ดการสอนสระลดรูป อยูใ่นระดบัดี และเม่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านค าก่อนและหลงัการสอนโดยใชชุ้ดการสอนสระลดรูป          
พบวา่นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านค าสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั.05 

สกุณา  นองมณี (2549) การพฒันาทกัษะการอ่านค าท่ีมีสระประสมของนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัช่วงชั้นท่ี 1  โดยใชเ้พลง กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
การเรียนรู้ดา้นการอ่านท่ีประสมดว้ยสระเอีย เอือ อวั ท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัช่วงชั้นท่ี 1  ปี
การศึกษา 2548 โรงเรียนบา้นหนองหอยโข่ง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล จ านวน 6 คน ซ่ึงไดม้าดว้ย   
การเลือกโดยวธีิเจาะจง  ผลการศึกษาพบวา่การพฒันาทกัษะในการอ่านค าท่ีประสมดว้ยสระเอีย 
เอือ อวั ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัช่วงชั้นท่ี 1 ท่ีไดรั้บการฝึกโดยการใช้
เพลงอยูใ่นระดบัดี ความสามารถในการอ่านค าท่ีประสมดว้ยสระเอีย เอือ อวั ของนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดบัช่วงชั้นท่ี 1 ท่ีไดรั้บการฝึกโดยการใชเ้พลงสูงข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 

สมควร  นอ้ยเสนา (2549) ไดศึ้กษาผลการพฒันาการอ่านและการเขียนภาษาไทย ส าหรับ
นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ โรงเรียนโคกวชิยั อ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี ชั้นประถมศึกษา 
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ปีท่ี 2 – 5 จ านวน 9 คน โดยใชเ้คร่ืองมือในการพฒันาคือ แผนการสอนเฉพาะบุคคล จ านวน 10 
แผน แบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน จ านวน 10 ชุด แบบทดสอบดา้นการอ่านและการเขียน 
จ านวน 2 ชุด ผลจากการศึกษาพบวา่ หลงัเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนของ
นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ก่อนเรียน 

ชยัวฒัน์  ปิงเมือง (2550) ไดศึ้กษาผลการพฒันาความสามารถในการอ่านส าหรับเด็กท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่านกลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชส่ื้อประสม 
พบวา่ ความสามารถในการอ่านหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นจ าป่าหวาย อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1 โดยใชส่ื้อประสมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนจากก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 Mary Ellen Drecktran and Chiang Berttram (1997) ไดศึ้กษากลวธีิการสอนอ่านและ
เขียนส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ จากครูการศึกษาพิเศษและนกัการศึกษาทัว่ไป ศึกษาจาก
เด็กเกรด 2 และเกรด 5 วา่ใชว้ธีิสอนแบบใดบา้ง ผลการส ารวจพบวา่ กลุ่มครูผูส้อนเด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ ใชว้ธีิอ่านและเติมค าตอบ (Guided Reading) เป็นค่าร้อยละ 90.7 การอ่านเป็น
รายบุคคล (Individualized Reading) เป็นค่าร้อยละ 87.00 การแลกเปล่ียนหนงัสือกนั (Trade 
Books) เป็นค่าร้อยละ 87.50 และการเปล่ียนกนัอ่าน (Round Robin Reading) เป็นค่าร้อยละ 74.10 
เป็น 4 วธีิในล าดบัแรกท่ีใชม้ากท่ีสุด และยงัมีอีก 17 วธีิท่ีใชส้อนเด็กปกติและเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

สรุปไดว้า่งานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  การใชแ้บบฝึกทกัษะจะท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนกัเรียน มีประสิทธิภาพดีข้ึนกวา่เดิม งานวจิยัดงักล่าวจึงมีส่วนสนบัสนุนใหผู้ศึ้กษา
สร้างแบบฝึกทกัษะการอ่าน การเขียนค าไม่ตรงมาตราตวัสะกด แม่กบ แม่กน แม่กก แม่กด  
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อน าแบบฝึกไปใชใ้นการพฒันาความสามารถทกัษะ 
ในการอ่านการเขียนเพิ่มข้ึน 
 




